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Palpicéornia. 

Hovedet ikke snudeformet forlænget, paa Un- 

dersiden med 2 Strubesømme; Strubepladen der- 

for tydelig. Følehornene korte, 6—9-leddede, 1. 

Led mere eller. mindre tydeligt skaftformet for- 

lænserde"3'eller 5”sidste Leddannende en. fint 

behaaret Kølle. Kæbepalperne kraftigt udviklede, 

ofte længere end Følehornene. Flyvevingerne af 

saakaldt Cantharidetype (undtagen hos Hydraeni- 

nae og Limnebiinae, der har Flyvevinger af saa- 

kaldt Staphylinoidétype). Fødderne  5-leddede, 

sjældent tilsyneladende 3-leddede eller paa Mel- 

lem- og Bagbenene 4-leddede. 

Nervesystemet som Regel ikke stærkt koncen- 

treret. Tarmkanalen med 4 Malpighiske Rør. Han- 

nens Testikler med aflange, siddende Follikler. 

Ealpicornierne hører til den "afde to"Under- 

ordener blandt Billerne, der benævnes Polyphaga, 

og som omfatter langt den største Del af Bille- 

familierne. Indenfor denne den højeststaaende Un- 

derorden kendetegnes Palpicornierne som Imagi- 

nes let ved Følehornenes Bygning, medens Lar- 

verne ikke viser nogen fælles Familiekarakter; 

det kan dog bemærkes, at cerce-agtige Dannelser, 

1% 
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der blandt Billelarverne iøvrigt kun findes hos 

Adephagerne og Staphylinoideerne, ogsaa kan 

forekomme hos Vandkærlarverne. 

Til Palpicornierne hører kun Familien Hydro- 

philidae (Vandkærer), der undertiden adskilles i 2 

Familier, Hydraenidae og Tyfdrophiiee se nær- 

mere nedenfor. 

Hydrophilidae. 
(Vandkærer). 

Hovedet med stort Mundskjold, Øjnene ikke 

eller kun lidt adskilte fra Pronotums Forrand. 

Følehornene korte, 6—9-leddede, med mere eller 

mindre tydeligt skaftformet forlænget Rodled og 

3- eller 5-leddet, fint behaaret Kølle, indled- 

dede kort foran Øjnene, under Pandens Forhjør- 

ner. Kæbepalperne kraftigt udviklede, ofte længere 

end Følehornene, 4-leddede, 1. Led oftest yderst 

kort og ikke synligt fra oven. Hagen stor. Benene 

undertiden forsynede med Svømmehaar, Fødderne 

5-leddede, sjældent tilsyneladende 3-leddede eller 

paa Mellem- og Bagbenene 4-leddede. Bagkroppen 

med 5—7 frie Bugled. 

Kroppen stærkt varierende i Form, snart lang- 

strakt, snart kort, snart temmelig flad, snart højt 

hvælvet. Omridset med eller uden Indsnævring 

mellem Pronotum og Vingedækkerne. 

Pronotum af meget forskellig Form, snart tyde- 

ligt afsat fra Vingedækkerne, snart sluttende sig 

tæt til disse. I- første Fald er det ofte forsynet 
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med Furer eller Gruber og undertiden med en 

hudagtig Kant langs Randene. 

Kroppens Underside hos de i Vandet levende 

Arter i forskellig Udstrækning med et fint, vand- 

skyende Haarlag, der kan fastholde den atmo- 

sfæriske Luft. Prosternum som Regel kort. Meso- 

sternum ofte kølet i Midten. Metasternum oftest 

stort. 

Hofterne som Regel kun smalt adskilte ind- 

byrdes, Forhofterne hyppigst endog berørende hin- 

anden. Forhofterne oftest tapformet fremstaaende 

og uden synlig Trochantinus, Mellemhofterne 

kugleformede, ovale eller mere eller mindre stærkt 

tværbrede, oftest med synlig Trochantinus, Bag- 

hofterne tværbrede, som Regel naaende ud til 

Kroppens Sider. Benene snart lange og slanke, 

snart korte og kraftige, som Regel kun i ringe 

Grad egnede til Svømning. 

Størstedelen af Vandkærerne er Vanddyr. De fleste 

Arter af Underfamilien Sphaeridiinae lever dog paa Land, 

især i Gødning, og nogle Helophorus-Arter er ligeledes 

Landdyr. Ogsaa enkelte andre Arter, f. Eks. af Slægten 

Ochthebius træffes hyppigt paa Land, paa fugtige Skræn- 

ter eller Bredder lige ved Vandkanten. De fleste af de i 

Vand levende Arter er kun daarlige Svømmere og kryber 

mest omkring påa Søbunden eller Vandplanterne. Nogle 

Arter f. Eks. af Slægten Hydraena træffes hyppigst sid- 

dende paa Undersiden af Sten eller Træstykker, der lig- 

ger i Vandet. Mange af de smaa Arter (f. Eks. Ochthebius) 

faar, naar de stiger op til Vandoverfladen, paa Grund af 

den paa Kroppens Underside anbragte Luftblære Ryggen 

vendt nedad og kan da i denne Stilling bevæge sig henad 

Overfladen. 
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Vandkærlarverne er, i hvert Fald for Størstedelens 

Vedkommende, Rovdyr. De fuldvoksne Dyr er, i hvert 

Fald for de store Hydrophiliners Vedkommende, Plante- 

ædere: 

Hos mange Vandkærarter danner Hunnen en Æg- 

kokon, der enten svømmer frit i Vandet, fæstes til Vand- 

planter, bæres paa Hunnens Bug eller anbringes i Gød- 

ning. 

Med Hensyn til Indsamling af Vandkærer kan for 

Vanddyrenes Vedkommende henvises til Biller VIII. Vand- 

kalve og Hvirvlere, Side 1—2. Hertil skal blot føjes, at 

det ofte vil lønne sig at tage Mos, som vokser ud i Van- 

det, op og sprede det godt ud paa Ketsekluden. Under- 

søgelsen maa foretages omhyggeligt, da mange Smaadyr 

kun langsomt kryber frem fra Møæsset. Denne Fangst- 

metode kan forøvrigt give udmærket Udbytte ogsaa af 

andre Biller, f. Eks. sjældne Rovbillearter. 

Hvad Præparationen angaar, er at bemærke, at Kæbe- 

palperne altid maa præpareres godt frem, og at Kroppen 

maa renses godt, idet adskillige Årter, særlig saadanne, 

som” har grubet eller furet "Pronotumskoltekerkmeset 

snavsede. 

Af Vandkærer er der hidtil i Danmark fundet 90 Arter. 

Ifølge de nyeste systematiske Undersøgelser 

(d”Orchymont) deles Vandkærerne i følgende 7 

Underfamilier: 

Første Oversigt over Underfamilierne. 

1. Følehornenes 5 yderste Led behaarede. Fødder- 
nes Kloled mindst saa langt som de fore- 
gaaende Led tilsammen, i modsat Fald 
(Limnebiinae) Fødderne tilsyneladende 3-led- 
(1-0 FRØRRSTRESEE NR SERENE ERE TT å SV HA EENSE 2% 

Følehornenes 3 yderste Led behaarede. Fød- 
dernes Kloled, i hvert Fald paa Bagfødderne, 
kortere end de foregaaende Led tilsammen 
(undtagen Hydrochinae); Fødderne 5-leddede 
eller tilsyneladende 4-leddede (Cymbiodyta). 4. 
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Følehornene 6-leddede. Bagkroppen med kun 5 
synlige Bugled, Kroppen kort og bred, højt 
næ tet BER Res PR IE NR ege SSP ONE knraer 

Følehornene 9-leddede. Bagkroppen med mindst 
basunligert ole FN eee EINE TE 5: 

Pronotum grubet eller furet, tilsmalnet. bagtil. 
1. Hydraeninae. 

Pronotum uden Gruber eller Furer, ikke. til- 
smalnet bagtil. Fødderne tilsyneladende 3- 
HESS O ES Er EN Er ENES AR BE me Inde: 

Pronotum med 5 Længdefurer. Kroppens Om- 
rids indsnævret mellem Pronotum og Vinge- 
Hække r NE RE As 4. Helophorinae. 

Eronotumbikkekmedestkængde fine eee SE 
Pronotum med Gruber. Bagføddernes Kloled 

saa langt som de foregaaende Led tilsammen 
SE El sydirolc ner 

Pronotum uden Gruber. Bagføddernes Kloled 
kortere end de foregaaende Led tilsammen . 6. 

Mellem- og Bagføddernes 1. Led kortere end 
2. Led eller endog (Cymbiodyta) helt for- 
SUTTER BE fr ar ere RD, TERE drop ne 

Mellem- og Bagføddernes 1. Led længere end 
LE ETERN SSR KEN 6. Sphaeridiinae. 

Af d'Orchymont udskilles de 3 første Under- 

familier som en særlig Familie, Hydraenidae, 

i Modsætning til de øvrige Underfamilier, der 

danner Familien Hydrophilidae i streng Forstand. 

Denne Deling følges ikke i nærværende Arbejde. 

Underfamilierne kan ogsaa ved Bestemmelsen 

sondres paa følgende Maade: 

Anden Oversigt over Underfamilierne. 

Pronotum med furet eller grubet Skulptur. 
Kroppens Omrids indsnævret mellem Prono- 
funmkor Vingedækkenrn eee HE LERET ES AR NEDE På 

Pronotum uden furet eller grubet Skulptur .... 4. 
2. Bagføddernes Kloled kortere end de foregaa- 

ende Led tilsammen. Pronotum med 5 Længde- 
BUGS ERE SA DE NE Dr Bee 4. Helophorinae. 
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Bagføddernes Kloled mindst saa langt som de 
foregaaende Led tilsammen. Pronotum ikke 
medES "Længde furer 5 NL ØSSES NER SERERSER 8) 

3. Kæbepalperne kortere end Hovedets Bredde 
over Øjnene, Endeleddet længere end det 
næstsidste Led. Følehornenes 3 yderste Led 
DEhaarede re 5 SET SEE RER 5. Hydrochinae. 

Kæbepalperne længere end Hovedets Bredde 
over Øjnene, i modsat Fald Endeleddet kor- 
tere end det næstsidste Led. Følehornenes 
Skyderstenkedibehaare des 1. Hydråeninae. 

4. Bagføddernes Kloled mindst saa langt som de 
foregaaende Led tilsammen. Kroppens Om- 
rids indsnævret mellem Pronotum og Vinge- 
dækkerne CE NEN re eN SEE, SS pe renerne 

Bagføddernes Kloled kortere end de foregaa- 
ende Led tilsammen. Kroppens Omrids (und- 
tagen hos Berosus) uden Indsnævring mellem 
PronotumkoravVingedæk kerne eee SE 

5. Fødderne tilsyneladende 3-leddede, idet 1.—3. 
Led er tæt sammentrængte og utydeligt ad- 
skilte indbyrdes. Følehornenes 5 yderste Led 
BE aaTe de RE SS ER HERE RER 2 mune bende 

Fødderne tydeligt 5- eller 4-leddede. Følehorne- ; 
nesi3kyderstenkedibehaane dere 

6. Mellem- og Bagføddernes 1. Led kortere end 
2. Led eller endog (Cymbiodyta) helt. for- 
SVUnde fRA RK TAGS KEE SVORSER TT: Hydrophulmae 

Mellem- og Bagføddernes 1. Led længere end 
PE ed 8 5: 23 15 NDA 32 SA ERE DANSE 6. Sphaeridiinae. 

1. Underfamilie Hydraeninae. 

Hovedet med fremspringende Øjne. Følehor- 

nene… 9-leddede, de”5 yderste bed ktbehaarede: 

Kroppens Omrids indsnævret mellem Vingedæk- 

kerne og Pronotum. Dette tilsmalnet bagtil, gru- 

bet eller furet, men ikke smed 5 Længdemrer: 

Scutellum lille. Vingedækkerne snart langstrakte, 

snart ret kørte og brede, iv. Reglen. medPinkk 

striber eller -rækker. Forhofterne tapformede eller 
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omtrent kugleformede, deres Hoftegruber bagtil 

lukkede. Mellemhofterne ovale og skraatstillede 

eller kugleformede, med meget lille eller utydelig 

Trochantinus. Føddernes 1. Led meget kort, ofte 

utydeligt; hos Hydraena er 1.—3. Led saa utyde- 

ligt adskilte fra hinanden, at Fødderne tilsyne- 

ladende er 3-leddede; Kloleddet mindst saa langt 

som de øvrige Led tilsammen. Bagkroppen med 

6—7 frie Bugled. 

Oversigt over Slægterne. 

1. Kæbepalperne meget længere end Følehornene, 
deres Endeled ikke kortere og ikke tyndere 
endudesmæstyderstente dre 1. Hydraåena. 

Kæbepalperne kortere end Følehornene, deres 
Endeled kortere og tyndere end det næst- 
uderster ked Ene Es PR OIC MHRED KS 

1. Hydraena Kugel. 

Hovedet med fremspringende Øjne, der naar 

tilbage til Pronotums Forrand. Følehornene 9-led- 

dede, med 5-leddet, behaaret Kølle. Kæbepalperne 

meget lange, meget længere end Følehornene, 1. 

Led meget kort og utydeligt, 2. Led meget langt, 

krummet, 3. Led meget kortere end 2., 4. Led 

oftest længere end 3. Pronotum mere eller min- 

dre tydeligt sekskantet, idet det fra omkring Mid- 

ten tilsmalner baade fremefter og bagud, paa hver 

Side med en Længdefure eller et Længdeindtryk. 

Vingedækkerne mere eller mindre langstrakte, 

oftest ret svagt hvælvede, som Regel med Punkt- 

striber eller -rækker. Benene slanke, Skinnebenene 
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med yderst kort, næppe synlig Endespore. Fød- 

dernes 1.—3. Led saa utydeligt adskilt indbyrdes, 

at Fødderne tilsyneladende er 3-leddede, 4. Led 

længere end 1.—3. Led tilsammen, Kloleddet læn- 

gere end de øvrige Led tilsammen kløerne 

slanke. Bagkroppen hos $& med 6, hos & oftest 

med 7 frie Bugled. 

Nogle Arter foretrækker stillestaaende, andre rindende 

Vand. De sidste findes ofte siddende paa Grene eller 

Sten i Vandet. Årterne er gennemgaaende meget træge i 

deres Bevægelser. 

Oversigt over Arterne. 

1. Vingedækkerne mellem Søm og Skulderbule 
med mindst 8, mere eller mindre tydelige 
Punktrækker su ESS She POSER 

Vingedækkerne mellem Søm og Skulderbule 
med 5 eller 6 tydelige eller næsten udviskede 
Punktrækkersar SA SR FREE BE FANSKARE 6. 

2. Metasternum med 4 glatte Længdekøle. Vinge- 
dækkerne langs Sideranden, især bagtil, med 
meget grove Punkter. Pronotum c. såa langt 
SOM bredt sr A SAESEA Sr Hee SNEEN l. teståcea. 

Metasternum med 2 glatte Længdepartier. 
Vingedækkerne langs Sideranden uden grove 
Punkter 553 4; pi DALE SENE. SENE SAS ERASEES 3. 

3. Pronotum fremefter kun yderst svagt tilsmalnet, 
Forranden ret dybt indbugtet. Vingedækkerne 
og et bredt Bælte langs Pronotums For- og 
Bagrand gulbrune. Længde 1,6—1,7 mm .... 

2 palstrise 
Pronotum fremefter tydeligt tilsmalnet, Forran- 

den kun ret svagt indbugtet. Længde 1,7— 
BDÆTNENG r SÅ Re Er se BREAKS 4. 

4. Vingedækkerne kortere og bredere, kun c. 3 
Gange saa lange som Pronotum og tilsammen 
omtrent dobbelt saa brede som Pronotums 
Rod, deres Punktrækker mindre kraftige og 
regelmæssige. Hannens Kæbepalper simple. 

sunderrta 
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Vingedækkerne mere langstrakte, tydeligt over 
3 Gange saa lange som Pronotum og tilsam- 
men ikke dobbelt saa brede som Pronotums 
Rod, deres Punktrækker kraftigere og meget 
regelmæssige. Hannens Kæbepalper paa In- 
dersiden af Endeleddet med en Udvidelse... 5. 

5. gg: Kæbepalpernes Endeled med svagt buet 
Yderside og paa Indersiden med en svag 
Knude, der ikke er fjernet dobbelt saa langt 
fra Leddets Rod som fra dets Spids (Fig. 1, 
Nr. 1). 92: Pronotums Bund ikke chagrineret 

3. ripåria. 

1 A 

Fig. 1.- Kæbepalpernes Endeled hos Hydraena riparia 
å (1).og H. Britteni g (2). 

gg: Kæbepalpernes Endeled med stærkere buet 
Yderside og paa Indersiden med en stærkere 
Knude, der er over dobbelt saa langt fjernet 
fra Leddets Rod som fra dets Spids (Fig. 1, 
Nr. 2). 2: Pronotum, undtagen i Midten, med 
CRAS rINerne Band 2 ER SR KAST AE NE 4. Britteni. 

6. Større, 2,2—24 mm. Vingedækkernes Punkt- 
rækker meget regelmæssige......... 6. gråcilis. 

Mindre, 1,5—1,6 mm. Vingedækkernes Punkt- 
rækker lidet regelmæssige......…. 7. pulchélla. 

1. H. teståcea Curt. Let kendelig fra de følgende 

Arter ved, at Metasternum har 4 glatte. Længdekøle, at 

Vingedækkerne langs Randen har en Række, især bagtil, 

meget grove Punkter eller Gruber, og at Pronotum er c. 

saa langt som bredt og dets Forrand ret stærkt indbuet. 

Meget langstrakt, mat brungul, Hovedet og Pronotums 

Midte mørkere. Pronotum fremefter kun meget svagt, 

bagud lidt stærkere og noget indbuet tilsmalnet, Punk- 

turen meget grov og tæt. Vingedækkernes Punktrækker 
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regelmæssige, meget tætstillede, saa at Stribemellemrum- 

mene bliver yderst smalle, Punkterne kraftige, yderst tæt- 

stillede. Af Metasternums Længdekøle er de 2 inderste 

fremefter konvergerende og fortil forenede, de 2 yderste 

kortere. Længde 1,8—2 mm. 

åg: 5. Bugled med indbuet Bagrand, 6. Bugled læn- 

gere end 5., med tæt og ret lang, lys Randbehaaring. 

2: 5. Bugled med afstudset Bagrand, 6. Bugled om- 

trent af samme Længde som 5., med meget svagere Rand- 

behaaring. 

Af denne Art foreligger hidtil kun 4 danske Eksem- 
plarer, 2 fra en Bæk ved Ulfslyst, nær Haderslev, Maj 
1887, og 2 fra Sneumaa ved Esbjerg, 19. 5. 1899, Arten 
angives at foretrække staaende Vand samt rolige Indbugt- 
ninger ved Bredden af mindre Vandløb. 

2. H. palustris Er. Let kendelig fra.de følgende ved 

det fremefter kun yderst svagt tilsmalnede Pronotum, 

hvis Forrand er ret stærkt indbuet, i Forbindelse med 

Størrelsen. Hoved og Pronotums Midte sorte eller sort- 

brune, et bredt Bælte langs Pronotums For- og Bagrand " 

samt Vingedækkerne lysere eller mørkere gulbrune, Føle- 

horn, Palper og Ben rødgule. Pronotum c. "/s bredere end 

langt, bagtil tydeligt, noget indbuet tilsmalnet, Punkturen 

meget kraftig og tæt. Vingedækkerne næppe over 3 Gange 

saa lange som Pronotum, betydelig bredere end dette, 

Punktrækkerne tætstillede, med kraftige, tætstillede Punk- 

ter. Længde 1,6—1,7 mm. 

åd: Bagkroppen med 6 frie Bugled, den tomentffrie 

Del af 5. samt 6. Bugled med meget kort Behaaring. 

2: Bagkroppen med 7 frie Bugled, den tomenffrie 

Del af 5. samt 6. og 7. Bugled med længere Behaaring. 

Udbredt, men ikke almindelig. Den foretrækker stille- 
staaende Ferskvand. Paa Fyen og i Jylland synes Arten 
endnu ikke at være fundet. 
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SER pårtankugel Sort eller helt ellertdelvis 

brunlig eller brunrød, Følehorn, Kæbepalper og Ben rød- 

gule, Følehornskøllen og Spidsen af Kæbepalpernes Ende- 

led oftest mørkere. Pronotum rigeligt ”/3 eller omtrent "/» 

bredere end langt, fremefter tydeligt, bagud lidt stærkere 

og lidt indbuet tilsmalnet, Punkturen kraftig og tæt, i 

Midten oftest lidt mindre tæt. Vingedækkerne ret lang- 

strakte, Punktrækkerne tætstillede, med kraftige, tætstil- 

lede Punkter. Længde 2,2—2,4 mm. 

gg: Kæbepalpernes Endeled med svagt buet Yderside 

og paa Indersiden med en svag Udvidelse, hvis Afstand 

fra Leddets Rod og fra dets Spids forholder sig som 7 

og 5 (Fig. 1, Nr. 1). Mellemskinnebenenes Inderside i 

yderste Halvdel fint savtakkede. Vingedækkerne lidt slan- 

kere, bagtil svagt afstudsede. Pygidium ved Spidsen gru- 

bet eller med udrandet Spids. Bugleddene som hos 

H. palustris $&. 

2: Vingedækkerne lidt bredere, bagtil ikke afstudsede. 

Bugleddene som hos H. palustris 2. Pronotums Bund 

ikke chagrineret. (Kæbepalper, Mellemskinneben og Pygi- 

dium simple). 

Udbredt og ikke ret sjælden; foretrækker rindende 
Ferskvand. 

4. H. Britteni Joy. Denne Art staar den foregaaende 

meget nær, men adskilles let fra den ved de i Oversigten 

angivne Karakterer. Endvidere er Arten gennemsnitlig 

lidt mindre og Pronotum fremefter svagere tilsmalnet, 

bagud mindre tydeligt indbuet paa Siderne og dets Punk- 

tur lidt mindre kraftig og skarp og i Midten lidt mindre 

tæt. Længde 1,9—2,2 mm. 

åg: Kæbepalpernes Endeled med ret stærkt buet Yder- 

side og paa Indersiden med en ret kraftig Knude, hvis 

Afstand fra Leddets Rod og fra dets Spids forholder sig 

som 8 og 3 (Fig. 1, Nr. 2). Iøvrigt som hos & af H. riparia. 

2: Pronotums Bund chagrineret, undtagen i Midten. 
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Denne Art, der har været sammenblandet med den 
foregaaende, er vistnok ret udbredt. Eksemplarer forelig- 
ger fra Sjælland (Rude Hegn, Donse, Fønstrup Dam) og 
Fyn (Sanderum, Arreskov, Stavisaa, Fruens Bøge). Den 
foretrækker maaske stillestaaende Ferskvand med Kilde- 
tilløb. 

5. H. nigrita Germ. (subimpréssa Rey). Ligner de 2 

foregaaende, men adskilles ret let fra dem ved, at Vinge- 

dækkerne er kortere og bredere og deres Punktrækker, 

især bag Midten, mindre kraftige og regelmæssige og 

med mindre tæt stillede Punkter samt ved den gennem- 

snitlig lidt ringere Størrelse. Endvidere adskilles den let 

fra de 2 foregaaende Årters Hanner ved Kæbepalpernes 

(hos begge Køn) simple Endeled, medens Hunnen kendes 

fra H. riparia 2 ved Pronotums chagrinerede Bund og fra 

H. Britteni 2 ved Pronotums bagud lidt stærkere indbuede 

Tilsmalning. Oversiden som oftest helt sort. Længde 1,7— 

name : 

åg: Pronotum langs Kanterne svagt chagrineret i Bun- 

den. Mellemskinnebenenes Inderside i yderste Halvdel 

med yderst svagt antydede Takker. Pygidium i det høje- 

ste med svagt udrandet Spids. Bagkroppen med 6 Bug- 

led, det tomentfrie Spidsparti med meget kort Behaaring. 

2: Pronotums Chagrinering oftest lidt tydeligere og 

mere udbredt. Bagkroppen med 7 Bugled, det tomenffrie 

Spidsparti med lidt længere Behaaring. 

Udbredt, men vistnok ret sjælden. Espergærde, Ledre- 
borg; Viborg, Randers, Ry, Horsens, Kolding, Nørholm; 
Hammershus, Rø. Den findes vistnok kun i rindende 
Ferskvand, f. Eks. i Skovbække, siddende paa Stene og 
Grenstumper. , 

6. HstTåcilis"Germ. "Fig 2 Eetikendelie trakrore 

andre Arter ved den blanke Oversideée, de smalle Vinge- 

dækker og disses Skulptur, i Forbindelse med Størrelsen. 

Langstrakt. Oversiden blank, sort eller brunlig, Følehorn, 

Palper og Ben gulrøde eller rustrøde, Laarene ofte mør- 
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kere. Pronotum c. ”/4 bredere end langt, fremefter og 

bagud betydeligt, omtrent lige stærkt og oftest lidt ind- 

buet tilsmalnet, Forranden ret stærkt indbuet, Punkturen 

kraftig og, undtagen paa et Parti paa hver Side af Midt- 

linien, ret tæt. Vingedækkerne langstrakte, kun rigeligt ”/5 

bredere end Pronotum, mel- 

lem Søm og Skulderbule 

med 5 kraftige, regelmæs- 

sige Punktrækker, Stribe- 

mellemrummene forholds- 

vis brede, oftest mindst 

saa brede som Punktræk- 

kerne. Metasternum med 2 

glatte, blanke Længdestri- 

ber. Længde 2,2—2,4 mm. 

åg: Mellemskinnebene- 

nes Inderside i yderste 

Halvdel fint takket, Bag- 

skinnebenenes Inderside i 

yderste Halvdel med lange 

Svømmehaar. Pygidiums 

Spids vinkelformet indskaa- 

ret. Vingedækkernes Spids 

rundet, selve Sømhjørnet 

fint tandformet  sfremstaa- 

ende. 

D: Vingedækkernes Spids oftest med et fælles tre- 

kantet, noget varierende Udsnit, i hvis Bund Sømhjørnet 

springer tandformet frem. 

Fig. 2. Hydraena gracilis 3 X 20. 

Udbredt og vistnok ikke ret sjælden. Foretrækker 
stenede Skovbække, i hvilke den træffes siddende paa 
Grenstumper eller paa Undersiden af Sten. 

[Nærstaaende til H. gracilis er H. subintegra 
Ganglb. (subintegra Pretner, bélgica d”Orchym.), der ad- 
skiller sig ved bredere Vingedækker samt for Hannens 
Vedkommende ved anderledes formet Kønsorgan og ved, 
at Mellemskinnebenenes Inderside i yderste Halvdel ikke 
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er ret — som hos H. gracilis — men svagt indbuet og 
Takkerne kraftigere og mere spredt stillede, og for Hun- 
nens Vedkommende ved, at Vingedækkernes Spidsudsnit 
er ret smalt, saa at dets Sider ikke divergerer ret stærkt. 

Arten er udbredt i Mellemeuropa, men vistnok ikke 
fundet nordligere end Hannover og dens Forekomst hos 
os er derfor ikke særlig sandsynlig.” 

En anden til H. gracilis nærstaaende Art er H. excisa 
Kiesw. (excisa d' Orchym., Ganglb. partim), der adskiller 
sig ved større og bredere Krop — ogsaa bredere end hos 
H. subintegra — samt for Hannens Vedkommende ved, at 
Kønsorganet er anderledes formet end hos begge de 2 
foregaaende, og for Hunnens Vedkommende ved, at Vinge- 
dækkernes Spidsudsnit er meget stort og dybt, trekantet 
eller halvcirkelformet. Hannens Mellemskinneben paa 
Indersiden i yderste Halvdel næppe eller svagt indbuede. 

Denne Arts Forekomst i Danmark er ikke helt usand- 
synlig, da den er fundet ved Østersøen (bl. a. ved Danzig).] 

7. H. pulchélla Germ. Let kendelig fra de foregaa- 

ende Arter ved den ringe Størrelse i Forbindelse med 

Farven og Pronotums kun meget svagt indbuede Forrand. 

Brungul, Hovedet og en Midtplet eller et Midtertværbaand 

sorte, Følehorn, Ben og Kæbepalper rødgule, de sidstes 

Endeled oftest med mørkere Spids. Pronotum "/3—"/2 

Gang bredere end langt, fremefter tydeligt, bagud stær- 

kere og tydeligt indbuet tilsmalnet, Punkturen ret kraftig 

og tæt, i Midten oftest lidt mere spredt. Vingedækkerne 

ikke over 3 Gange saa lange som Pronotum, bredest om- 

kring Midten, Punktrækkerne temmelig kraftige, ofte noget 

uregelmæssige. Metasternum med 2 glatte Længdestriber. 

Længde 1,5—1,;6 mm: 

å: Kæbepalpernes Endeled ganske ubetydeligt tyk- 

kere end hos 2. Mellemskinnebenene i Spidstredjedelen 

ganske svagt udvidede paa Indersiden. Bagkroppen med 

6 frie Bugled, Bugens tomentfrie Spidsparti næsten nøgent. 

2: Bagkroppen med 7 frie Bugled, Bugens toøment- 

frie Spidsparti spredt behaaret. 

Hidtil kun fundet herhjemme i Bække omkring 
Odense (ved Korup og Aasum) samt i Jylland ved Skovby 
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(i Lyngbygaardsaa) og i Nørholm Skov (i Tilløb til Varde 
Aa). Muligvis overset paa Grund af sin ringe Størrelse 
og sine træge Bevægelser. 

2. Ochthébius Leach. 

Hovedet med fremspringende Øjne, der næsten 

naar tilbage til Forranden af Pronotum. Følehor- 

nene 9-leddede, med 5-leddet, behaaret Kølle. 

Kæbepalperne kortere end Følehornene, 2. og 3. 

Led omtrent lige lange, 3. ved Spidsen tykkere 

end 2., Endeleddet kortere og tyndere end 3. Led. 

Pronotum i Form og Skulptur meget varierende, 

Randene oftest helt eller delvis hudagtige. Vinge- 

dækkerne som Regel med Punktstriber eller -ræk- 

ker. Skinnebenene med ret kort Endespore, Fød- 

dernes 1. og 2. Led korte, Kløerne slanke. Bag- 

kroppen med 6 eller 7 frie Bugled. 

Nogle Arter foretrækker stillestaaende, andre rindende 

Vand. De træffes undertiden ikke blot i Vandet, men kry- 

bende fremme paa den fugtige Bund lige ved Vandkanten. 

Oversigt over Arterne. 

1. Pronotums Sider bagtil med brat og kraftig Ind- 
skæring, der mindst er saa dyb som lang 
(Fig. 3, Nr. 3); Midtfuren kraftig, bred og dyb; 
mellem denne og Sidegruberne findes paa 
hver Side en forreste og en bageste Ryggrube 2. 

Pronotums Sider bagtil indbuede og uden tyde- 
lig Indskæring (Fig. 3, Nr. 1) eller med en 
lidet dyb Indskæring, der er meget længere 
end dyb (Fig. 3, Nr. 2). Pronotum uden eller 
med meget fin Midtfure, i modsat Fald uden 
Rygenuber TT SERENE DR BR ETON JS SENE eg 4. 

2. Pronotum kun yderst lidt smallere end Vinge- 
dækkernes bredeste Sted, de bredt udfladede 
Sider rødlige. Oversiden kun med svagt Me- 
BENS STE 17 ERNE DE ERNE SEA SEERE SERENE 3. auriculåtus. 

Victor Hansen : Vandkærer. D 
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Pronotum tydeligt smallere end Vingedækker- 
nes bredeste Sted, de mere skraat nedfal- 
dende Sider mørkt metalliske eller brunlige. 
Oversiden med tydeligt Metalskær ......... 3: 

3. Vingedækkerne længere, tydeligt over 3 Gange 
saa lange som Pronotum, Stribemellemrum- 
mene bredere end Punktstriberne. Større, 
LOE Fm 8 er SE EEANS l. impressicdllis. 

Vingedækkerne kortere og højere hvælvede, 
kun 3 Gange saa lange som Pronotum, Stribe- 
mellemrummene ikke bredere end Punktstri- 
berne. Mindre, 1,6—1,8 mm ......... 2. bicé&lon. 

tj 

Fig. 3. Pronotum af Ochthebius marinus (1), O. im- 
pressus (2) og O. impressicollis (3). Hudbræmmerne 

er udeladt. 

4. Pronotum med skarp Midtfure og grov Punk- 
tur, Siderne bagtil skarpt indskaarne (Fig. 3, 
INF). 5 SKS SO PEERS SRRNGRRS SEEREN 4. impréssus. 

Pronotum med svag eller forsvunden Midtfure 
og fn Panktur 2 2) EAN EEK AS AARS RERRRR 5; 

5. Metasternum i Midten blankt og nøgent. Mund- 
skjoldet ikkekchasrinere Frees eee pusillus. 

Metasternum ogsaa i Midten mat og behaaret. 
Mundskjoldet i hvert Fald delvis chagrineret 6. 

OY Større MO = 2 TMM 27 NE SARRESEEER 5. marinus. 
Mindre; 14-- SEm må 5 SENERE SE RSGEE 6. viridis. 

1. O. impressicéllis Cast. (bicélon Steph.). Over- 

siden blank, mørkt bronzefarvet, undertiden brunligt gen- 
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nemskinnende, Følehornene rødgule, med mørk Kkølle, 

Kæbepalperne brunlige, Benene rødlige eller brunrøde. 

Hovedet ret fint punkteret, med 2 dybe Pandegruber. 

Pronotum (Fig. 3, Nr. 3) c. dobbelt saa bredt som langt, 

ret kraftigt punkteret; Midtfuren bred og dyb; af Ryggru- 

berne er de bageste aflange, fremefter divergerende og de 

forreste kortere; udenfor dem findes paa hver Side en 

dyb, krummet Længdefure. Vingedækkerne ret hvælvede, 

fortil langs Sømmen, ofte ogsaa indenfor Skulderbulen og 

midt paa Ryggen lidt indtrykte, Punktstriberne ret kraf- 

tige, med en Række meget fine Haar; mellem de 2 inder- 

ste Striber findes fortil en oftest tydelig, kort Punktrække. 

Længde 1,9—2,1 mm. : 

åg: Forfødderne svagt udvidede. Vingedækkernes Stribe- 

mellemrum blanke, kun meget spredt ridsede (hos 2 lidt 

mattere og noget tættere ridsede). Sidste Bugleds Bag- 

rand med en Bræmme af fine Haar (hos & med en Række 

tydelige, ret kraftige Torne). 

Udbredt og ikke ret sjælden, i stillestaaende Vand, 
især vistnok Brakvand. 

2. O. bicélon Germ. (rufomarginåtus Steph., Er.). 

Ligner den foregaaende, men adskilles let fra den ved de 

i Oversigten nævnte Kendemærker samt ved lidt kraf- 

tigere Punktur paa Pronotum, kraftigere, utydeligere behaa- 

rede Punktstriber og stærkere hvælvede Stribemellemrum 

påa Vingedækkerne, som ikke er indtrykte, og som fortil 

mellem 1. og 2. Stribe højst har en yderst kort Punkt- 

række. Længde 1,6—1,8 mm. 

åg og 2: Som hos den foregaaende, Ridsningen paa 

Vingedækkernes Stribemellemrum dog hos 9 betydelig 

tættere end hos O. impressicollis 2. 

Udbredt, men vistnok ret sjælden; baade i ferskt og 
brakt, i stillestaaende og rindende Vand. 

3. O. auriculåtus Rey. Adskilt fra de 2 foregaa- 

ende ved de i Oversigten nævnte Kendemærker samt ved 

ØDE 
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gennemgaaende lidt svagere Punktur paa Pronotum og 

ved lidt tydeligere Behaaring i Vingedækkernes' Punkt- 

striber, fra O. impressicollis yderligere ved ikke indtrykte 

Vingedækker og fra O. bicolon yderligere ved lidt læn- 

gere, mindre stærkt hvælvede Vingedækker, finere Punkt- 

striber og bredere Stribemellemrum samt længere Punkt- 

række fortil mellem 1. og 2. Punktstribe. Hovedet sort, 

Pronotum og Vingedækkerne brunlige, oftest :med kun 

svagt Metalskær, Pronotums Sider rødlige. Længde 1,8— 

1,9 mm. 

åg og 2: Omtrent som hos O.…. impressicollis. 

Sjælden; næsten altid paa Strandbredder, under Tang 
o. lign. Vesterfælled; Blokhus, Kjettrupgaard, Esbjerg, 
Fanø, Rugballegaard. 

4. O. impréssus Marsh. (pygmaeus Payk.). Over- 

siden mørkt bronzefarvet, undertiden, især bagtil, brunligt 

gennemskinnende; Følehorn og Kæbepalper rødlige, ofte 

mørkere mod Spidsen. Hovedet ret kraftigt punkteret, med 

2 tydelige Pandegruber, der dog er svagere end hos de 

foregaaende. Pronotum (Fig. 3, Nr. 2) c. dobbelt saa bredt 

som langt, Siderne bagtil med en skarp Indskæring, der 

ikke er nær saa dyb som hos de foregaaende; Punkturen 

ret kraftig; Midtfuren skarp, men mindre bred end hos de 

foregaaende og som Regel ikke (saaledes som hos disse 

oftest) for- og bagtil grubeformet udvidet. Vingedækkerne 

med ret kraftige, yderst kort og utydeligt behaarede Punkt- 

striber; Stribemellemrummene oftest noget hvælvede, 

Mellemrummet mellem 1. og 2. Punktstribe fortil uden 

nogen Punktrække. Længde 1,8—2 mm. 

å: Forfødderne svagt udvidede. Vingedækkernes Stribe- 

mellemrum ret blanke og ret spredt ridsede (hos 2 mat- 

tere og ret tæt netagtigt tværridsede). Sidste Bugleds Bag- 

rand med en Bræmme af fine Haar (hos 92 med en Række 

yderst korte og utydelige Torne). 

Udbredt og temmelig almindelig, vistnok baade i ferskt 
og brakt, i stillestaaende og rindende Vand. 
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5. O. marinus Payk. Fig. 4. Slankere end de fore- 

gaaende. Hoved og Pronotum med tydeligt, oftest grønligt 

Metalskær, Vingedækkerne brunlige eller brungule, med 

svagt Bronzeskær, Følehorn, Kæbepalper og Ben rødlige, 

ofte med mørkere Spids. Hovedet tydeligt chagrineret, 

men kun meget utydeligt og fint punkteret, med 2 dybe 

Pandegruber. Pronotum (Fig. 3, Nr. 1) c. 17/3 Gang bre- 

dere end langt, bredt hjerteformet, bagtil betydeligt til- 

smalnet, Siderne bagtil indbue- 

de uden eller med en lidet 

dyb Indskæring; Overfladen i 

Midten med to svage Tværfu- 

rer (en noget bag Forranden 

og en noget foran Bagranden), 

der begge paa hver Side be- 

grænses af en mere eller min- 

dre skarp Længdestreg; end- 

videre findes paa hverSide to 7 
mere eller mindre udviskede " 
Gruber, en forreste, aflang og 

krummet og en bageste, nær 

Baghjørnet; Længdemidtfuren 

mangler som Regel; Prono- 

tums ophøjede Partier blanke 

og fint punkterede, de fordy- 

bede Partier chagrinerede og 

matte. Vingedækkerne aflange, tydeligt over 3 Gange saa 

lange som Pronotums Længde,.ikke ret stærkt hvælvede; 

Punktstriberne lidet dybe, med en yderst fin og utydelig 

Haarrække, Stribemellemrummene uregelmæssigt ridsede, 

uden Punktrække fortil mellem 1. og 2. Punktstribe. Bag- 

skinnebenene tydeligt længere end Pronotums Længde. 

Længde 1,6—2,1 mm. 

Fig. 4. Ochthebius marinus. 
xX 20. 

Meget almindelig i stillestaaende Brakvand, under- 
tiden ogsaa i Ferskvand. 
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6. O. viridis Peyron (obscurus Rey). Ligner den 

foregaaende stærkt, men adskilles let fra den allerede ved 

den meget ringere Størrelse. Endvidere er Vingedækkerne 

forholdsvis kortere, næppe over 3 Gange saa lange som 

" Pronotums Længde, med stærkere rundede Sider og Be- 

nene kortere, Bagskinnebenene næppe længere end Prono- 

tums Længde. Længde 1,4—1,5 mm. 

Den danske Form hører til Varieteten fallacibdsus 

Ganglb., der udmærker sig ved, at Pronotums blanke 

Partier har tydelig Punktur og ingen eller udvisket Cha- 

grinering, at dets Tværfurer er skarpt stregformet afgræn- 

sede paa hver Side, og at Vingedækkernes Punktstriber er 

ret kraftige. 

I Brakvand; sjælden. Bremersvold; Esbjerg Øster- 
strand, Darum Marskenge, Fanø. 

[O. pusillus Steph. (margipållens Latr.). Denne Art 
staar de 2 foregaaende meget nær, men adskilles let fra 
dem ved de i Oversigten nævnte. Kendemærker og ved 
mørkere Kæbepalper, fra O. marinus yderligere ved rin- 
gere Størrelse og kortere, paa Siderne stærkere rundede 
Vingedækker. Længde 1,4—1,5 mm. 

gg: Vingedækkerne blankere end hos 92. 
Denne Årt, der træffes baade i ferskt og brakt Vand, 

er udbredt i Størstedelen af Europa og kunde maaske 
findes ogsaa i Danmark.] 

2. Underfamilie Limnebiinae. 

Kroppens Omrids ikke tydeligt indsnævret mel- 

lem Pronotum og Vingedækkerne. Følehornene 9- 

leddede, de 5 yderste Led behaarede. Pronotum 

uden Gruber eller Furer, ikke tilsmalnet bagtil. 

Scutellum .lille. Forhofterne tværbrede, deres 

Hoftegruber bagtil lukkede. Mellemhofterne noget 

tværbrede, med ret lille Trochantinus: Føddesne 

tilsyneladende 3-leddede, idet 1.—3. Led er tæt 
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sammentrængte og utydeligt adskilte indbyrdes. 

Bagkroppen med 7 frie Bugled. 

1. Limnébius Leach. 

Kroppen mere eller mindre aflang, oftest ikke 

særlig stærkt hvælvet. Øjnene lidet fremsprin- 

gende. Kæbepalperne længere end Følehornene, de 

2 yderste Led omtrent lige lange. Pronotum bre- 

dere end langt, tilsmalnet fremefter. Vingedækkerne 

tilsmalnede bagud, uden fordybet Sømstribe (men 

hos L. picinus bagtil med fint randet Søm), i hvert 

Fald hos g med afstudset Spids, saa at Bagkrops- 

spidsen er udækket. Pygidiums Spids med nogle lange 

Haar, der er samlede i 1 eller 2 Haarbørster. Skinne- 

benene med fine, lidet fremtrædende Endesporer. 

Hannerne er kendelig ved, at Forføddernes 

første 3 (tæt sammentrængte) Led er udvidede, 

samt ofte tillige ved andre sekundære Kønskarak- 

ferer: 

Oversigt over Arterne. 

1. Meget lille, 1 mm. Hoved og Pronotum uden 
Mikroskulptur. Vingedækkerne gulbrune. åtomus. 

Større, 1,4—2,2 mm, i modsat Fald (aluta, 1— 
1,1 mm) Oversiden med tydelig Mikroskulp- 
tur og Vingedækkernes Grundfarve sort.... 2. 

2. Vingedækkerne gulbrune eller brune. Hagen i 
Midten fordybet i hele sin Længde. Kæbe- 
palpernes næstsidste Led hos $ meget stærkt 
fortykket og hos 9 lidt fortykket, betydeligt 
tykkere end Endeleddet (Fig. 5, Nr. 1 og 2). 

1. pappåsus. 
Vingedækkernes Grundfarve sort eller brunsort. 

Hagens Midte ikke fordybet i hele sin 
Længde. Kæbepalpernes næstsidste Led hos 
begge Køn simpelt, i det højeste lidt tykkere 
end Endeleddet (Fig. 5, Nr. 3) 
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3. Meget lille, 1,1 mm. Hoved og Pronotum med 
tydelig Mikroskulptur, men uden synlig Punk- 
DD BERNER DE FDF: MERE SR ER sin ET RØRER 6. aluta. 

Større, 1,4—2,2 mm. Pronotum med synlig, om- 
end yderst fin Punktur BE EO RESEN EO EO NOE DO NE 0 

i 2 SNE 5) 

Fig. 5. Venstre Kæbepalpe af Limnebius papposus 
& (1) og 2 (2) samt L. truncatulus & (3). 

4. Mindre, 1,4—1,5 mm. Benene ensfarvet brungule. 
Pronotums Midtparti uden Mikroskulptur... 

5. nitidus. 
Større, 1,6—2,2 mm. Benene brungule med 

mørke Laar 

Fig. 6. Venstre Bagskinneben af Limnebius trunca 
tellus & 

5. Pronotums Midtparti uden Mikroskulptur, men 
meget tydeligt punkteret. Vingedækkerne for- 
til tydeligt punkterede. Hannens Bagskinne- 
ben i yderste ”/3 stærkt fortykkede (Fig. 6). 
Hunnens Bagskinneben ved Spidsen lige saa 
brede, som Bagføddernes næstyderste Led er 
langt. Bagføddernes 3 første (stærkt sammen- 
trængte) Led betydeligt længere end Kloled- 
SLA SKE RSD ed SR SSR 2otruncatelkts 
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Pronotums Midtparti utydeligt eller fint punk- 
teret. Vingedækkerne utydeligt eller fint punk- 
terede. Hannens Bagskinneben ikke fortykke- 
de i yderste ”/3, Hunnens Bagskinneben ved 
Spidsen ikke saa brede som Bagføddernes 
næstyderste Led er langt. Bagføddernes 3 
første (stærkt sammentrængte) Led næppe 
eller kun lidt længere end Kloleddet ...... 6. 

Fig. 7. Venstre Baglaar, set fra neden, af Limnebius 
truncatulus &. 

Pronotums Midtparti med svag Mikroskulptur 
og yderst fin og utydelig Punktur. Kæbepal- 
pernes næstyderste Led meget slankt, ved Spid- 
sen kun meget lidt bredere end det foregaa- 
ende Leds Spids. Hannens Baglaar midt paa 
Bagranden med en stumpvinklet Tand (Fig. 7) 

3. truncåtulus. 
Pronotums Midtparti uden eller næsten uden 

Mikroskulptur, men tydeligt, omend fint punk- 
teret. Kæbepalpernes næstyderste Led kraf- 
tigere, ved Spidsén betydeligt bredere end 
det foregaaende Leds Spids. Hannens Bag- 
farer and Es ede RES 4. crinifer. 

Oversigt over Hannerne. 

.. Mellemskinnebenene stærkt indadkrummede, 
Bagskinnebenene i yderste ”/3 stærkt udvide- 
UB (DISA are EN SEERE 2. truncatéllus. 

Mellemskinnebenene ikke eller næppe indad- 
krummede, Bagskinnebenene ikke udvidede 
MOES PISSE eN 2 

Kæbepalpernes næstyderste Led stærkt fortykket, 
meget tykkere end Endeleddet (Fig. 5, Nr. 1) 

l. pappåsus. 
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Kæbepalpernes næstyderste Led i det højeste 
lidt"tykkere end Endeled ders ERE 3 

3. 6. Bugled i Midten med en Plet af tætstillede, 
lange Haar 05 3 500 SA ESS RSERERR UN HEDBERKER 

6: "Busled"i Midfen uden" Haar per rereee »: 
4. Baglaarene midt paa Bagranden med en stump- 

vinklet Fandt(Fie57) rese 3..truncåtulus. 
Baglaarenefuden hands REE 4. crinifer. 

5— Større, 14-15 Ms 5) SARA ER Se 2 Så 5. nitidus. 
Mindre; 1-1 mr Er ERE MARNE FASER SER ET NO 

6. Pronotum med tydelig Mikroskulptur ..... 6. aluta. 
Pronotum uden synlig Mikroskulptur..... åtomus. 

1. L. pappésus Muls. Let kendelig fra alle de føl- 

gende Arter ved de i Oversigten angivne Kendetegn. Sort, 

Pronotums Sider bredt, dets For- og Bagrand smalt gul- 

brune; Vingedækkerne lysere eller mørkere gulbrune. 

Kæbepalper, Følehorn og Ben brungule, Laarene indadtil 

mørkere, ogsaa Spidsen af Kæbepalpernes Endeled oftest 

mørk. Oversiden med fin, paa Hovedets og Pronotums 

Midte mere eller mindre utydelig Mikroskulptur i Form 

af netagtig Tværridsning. Hoved og Pronotum med meget 

fin, paa Hovedet tættere, paa Pronotum spredt Punktur, 

Vingedækkerne endnu finere, spredt punkterede. Længde 

1,8—2,3 mm. 

åg: Kæbepalpernes næstsidste Led stærkt, sidste Led 

lidt fortykket (Fig. 5, Nr. 1). 6. Bugled i Midten med en 

Plet af lange, til forskellige Sider udstaaende Haar. Pygi- 

diums 2 Haarbørster veladskilte.. Længde 2—2,3 mm. 

2: Kæbepalpernes næstsidste Led lidt fortykket (Fig. 5, 

Nr. 2). Pygidiums 2 Haarbørster ikke saa langt adskilte 

fra hinanden. Længde 1,8—1,9 mm. 

Temmelig almindelig, i stillestaaende Ferskvand. 

2. L. truncatéllus Thunb. Hannen af denne Art er 

let kendelig ved de ydre Kønskarakterer. Hunnen er 

større end Hunnen af nogen af de følgende Arter og 

kan kun tænkes forvekslet med Hunnerne af L. truncatu- 

lus og L. crinifer, fra hvilke den kendes ved de i Over- 
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sigten nævnte Skelnemærker samt ved mørkere Føle- 

hornskølle. Sort, Pronotums og Vingedækkernes Rande 

lysere; Følehorn, Kæbepalper og Ben brungule eller rød- 

brune, de førstes Kølle og tildels Laarene mørkere. Over- 

siden fint, men tydeligt punkteret og med Undtagelse af 

Hovedets Midtparti og Pronotum eller dets Midtparti fint 

mikrochagrineret. Længde 1,8—2,4 mm. 

åg: For- og Mellemskinnebenene stærkt indadkrum- 

mede, Bagskinnebenene i yderste ”/3 stærkt fortykkede 

(Fig. 6). 6. Bugled bagtil i Midten med en længdefuret 

Forlængelse, foran denne paa hver Side med en Grube. 

Pygidiums 2 Haarbørster veladskilte. Længde 2,1—2,4 mm. 

2: Pygidiums Haarbørster mere tætstillede. Længde 

1,8—2 mm. 

Temmelig almindelig, især i rindende Vand, f. Eks. i 
Skovbække. 

3. L. truncåtulus Thoms. Fig. 8. Let kendelig fra 

den foregaaende ved ringere Størrelse, tydeligere Mikro- 

chagrinering, der ogsaa fremtræder, omend yderst er paa 

Pronotums Midtparti, yderst | 

fin Punktur paa Pronotum og 

næsten helt forsvundet Punk- 

tur paa Vingedækkerne, der 

bagtil tilsmalner stærkere, tyn- 

dere Kæbepalper og lysere 

Følehornskølle samt ved Han- 

nens ydre Kønsmærker. Læng- 

de 1/72 mm. 

åg: Baglaarene midt paa 

Bagranden med en stumpvink- 

let Tand (Fig. 7). Bagskinnebe- 

nene mod Spidsen lidt tilsmal- 

nede, 6. Bugled i Midten svagt 

nedtrykt, med en Plet af tæt- 

stillede, lange Haar. Pygidiums Fig. 8. Limnebius truncatulus 
2 Haarbørster veladskilte. GDP: 
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Q: Noget mindre. Pygidiums 2 Haarbørster tætstillede. 

Temmelig almindelig, især i stillestaaende Ferskvand. 

4. L. crinifer Rey (nitidus Kuw.). Meget nærbeslæg- 

tet med den foregaaende, men tydeligt adskilt fra den ved, 

at Pronotums Midtparti er uden eller næsten uden Mikro- 

chagrinering, at Pronotums Punktur er mindre fin, at 

Vingedækkerne fortil er tydeligere, omend yderst fint 

punkterede og bagtil lidt mindre stærkt tilsmalnede, og at 

Kæbepalperne er tykkere, samt ved Hannens ydre Køns- 

mærker. Den nærmer sig saaledes mere end den foregaa- 

ende til L. truncatellus, fra hvilken den dog for Hannens 

Vedkommende let kendes ved Kønskaraktererne og for 

Hunnens Vedkommende ved finere Punktur paa Prono- 

tum og Vingedækker, ved de øvrige i Oversigten angivne 

Kendemærker, ved lidt ringere Størrelse og ved lysere 

Følehøornskølle. Længde 1,7—2 mm. 

åd: Baglaarene uden Tand, Bagskinnebenene mod 

Spidsen næppe tilsmalnede. 6. Bugled i Midten let hvæl- 

vet, med en Plet af lange, tætstillede Haar. Pygidiums 2 

Haarbørster veladskilte. 

2: Noget mindre. Pygidiums 2 Haarbørster tætstillede. 

Hos os vistnok noget sjældnere end den foregaaende. 

5. L. nitidus Marsh. (séricans Muls.). Tydeligt min- 

dre end de foregaaende og tydeligt større end de 2 føl- 

gende. Sort, Pronotums Rande og Vingedækkernes Sider 

og Spids rødligt gennemskinnende; Følehorn, Kæbepalper 

og Ben brungule. Pronotum yderst fint og spredt punk- 

teret, Midtpartiet uden synlig Mikrochagrinering. Vinge- 

dækkerne næppe synligt punkterede, yderst fint mikro- 

chagrinerede. Længde 1,4—1,5 mm. 

3: Forskinnebenene ret stærkt udvidede mod Spidsen. 

6. Bugled uden tætbehaaret Plet, Bagranden ganske svagt 

rundet. Pygidiums 2 Haarbørster bredere adskilte end 

hos 2. 
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2: Forskinnebenene svagere udvidede mod Spidsen. 

6. Bugleds Bagrand i Midten ganske svagt indbuet. 

Denne Art er vistnok hidtil herhjemme kun fundet i 
Damhusmosen, i April og Maj. 

6. L. aluta Bedel (åtomus Kuw., Thoms.). Meget 

let kendelig ved den ringe Størrelse og Oversidens tyde- 

lige Mikrochagrinering, men næsten forsvundne Punktur. 

Farven omtrent som hos L. truncatulus. Vingedækkerne 

bagtil ret stærkt tilsmalnede. Længde 1—1,1 mm. 

Øg: Foørskinnebenene stærkere udvidede mod Spidsen. 

Pygidiums 2 Haarbørster bredere adskilte. 6. Bugled uden 

tætbehaaret Plet. 

I stillestaaende Ferskvand, især i Skovegne; vistnok 
udbredt, men let at overse paa Grund af dens inge Stør- 
relse og træge Bevægelser. 

[L. åtomus Duftschm. (picinus Bedel). Let kendelig 
ved den ringe Størrelse i Forbindelse med Farven og 
Vingedækkernes bagtil tydeligt randede Søm. Oversiden 
brun, Hovedet og Pronotums Midte mørkere, Følehorn, 
Kæbepalper og Ben brungule. Oversiden næppe synligt 
punkteret og kun paa Vingedækkerne synligt mikrochagri- 
neret. Vingedækkerne bagtil ret stærkt tilsmalnede, langs 
Sømmen bagtil med en fin, men tydelig, fordybet Fure, 
der hos de foregaaende Arter i det højeste er yderst 
svagt antydet. Længde 1 mm. 

åd: 6. Bugled større end hos 9. Pygidiums 2 Haar- 
børster er oftest baade hos $ og 9 tilsyneladende sam- 
mensmeltede til en enkelt Midtbørste. 

Denne Art er udbredt i Nord- og Mellemeuropa og 
kunde muligvis findes ogsaa i Danmark.] 

3. Underfamilie Spercheinae. 

Hovedet med fremspringende Øjne. Følehor- 

nene 6-leddede, 2.—6. Led behaarede. Kroppens 

Omrids indsnævret mellem Vingedækkerne og 

Pronotum. Dette bredere end langt. Scutellum 

temmelig stort, langt, bagud tilspidset. Vingedæk- 
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kerne højt hvælvede, set fra Undersiden ragende 

højt op over Bagkroppen. Forhofterne tværbrede, 

skraatstillede, indadtil fremstaaende, deres Hofte- 

gruber bagtil aabne. Mellemhofterne lidt tvær- 

brede, med tydelig, temmelig stor Trochantinus. 

Føddernes 1. Led meget kort, Kloleddet mindst 

saa langt som de 4 andre Led tilsammen. Bag- 

kroppen med 5 frie Bugled. 

1. Sperchéus Kugel. 

Mundskjoldet stort, med opadbøjede Sider, For- 

randen i Midten stumpvinklet indskaaret. Over- 

læben ikke synlig, naar Dyret betragtes fra oven. 

Følehornene korte, 3. Led meget kort: Kæbepalperne 

femmelig lange "Led meset kork mkosssmeted 

omtrent lige lange, Endeleddet betydeligt længere. 

Pronotums Sider underneden med en bred Længde- 

fure til Optagelse af Forskinnebenene. Vingedæk- 

kerne med uregelmæssige Punktrækker, Stribe- 

mellemrummene delvis lidt ophøjede, Sideranden 

fortil buet opad mod Roden. Skinnebenene med 

yderst kort Endespore, Føddernes Kloled med ret 

kraftige Kløer og tydeligt, paa Spidsen langt be- 

haaret Onychium. 

l. Sp. emarginåtus Schaller. (Fig. 9). Kort, højt- 

hvælvet. Sort eller sortbrun, Mundskjoldets Yderrand og 

Pronotums Sider lysere. gennemskinnende, Vingedæk- 

kerne brungule, med mørke Pletter, 1. Følehornsled og 

Kæbepalperne brungule, Benene brunlige. Pronotum over 

dobbelt saa bredt som langt, Punkturen ret tæt og grov, 

lidet dyb, Siderne rundede. Vingedækkerne bredest om- 
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kring Midten, bagtil tilspidsede. Mellem- og Bagskinne- 

benene svagt indadkrummede. Længde 5,5—7 mm. 

&g: Mundskjoldet med stumpvinklet fremtrædende 

(hos 2 fuldstændigt afrundede) Forhjørner (Fig. 10). 

Fig. 9. Spercheus emarginatus 9. X 8. 

Da see 

Bamser IN 
Fig. 10. Mundskjoldets Forrand hos Spercheus emarginatus 

al Kor 22) 

I stillestaaende Ferskvand med mudret Bund, udbredt 
men ikke helt almindelig. Dyret er ofte bedækket med et 
tæt Lag Jord og Snavs. 

4. Underfamilie Helophorinae. 

Hovedet med mere eller mindre fremsprin- 

gende Øjne. Panden bagtil i Midten med en Længde- 
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fure, der fortil deler sig i 2 skraa Linier, som 

indbyrdes staar i en stump Vinkel. Følehornene 

9-leddede, de 3 yderste Led behaarede. Kroppens 

Omrids indsnævret mellem Vingedækkerne og Pro- 

notum. Dette tilsmalnet bagtil, med 5 Længde- 

furer. Scutellum lille. Vingedækkerne mere eller 

mindre langstrakte, med Punktstriber. Foørhofterne 

tapformet fremspringende, deres Hoftegruber bag- 

til aabne. Mellemhofterne ovale, skraat stillede, 

med lille Trochantinus. Føddernes 3. Led ikke 

længere end 2. Led, Bagføddernes Kloled kortere 

end de 4 andre Led tilsammen. Bagkroppen med 

5 frie Bugled. 

1. Helbphorus Fabr. 

Let kendelig fra alle vore andre Vandkær- 

slægter ved Pronotums 5 Længdefurer. Kroppen 

langstrakt, paa Oversiden ofte med Metalskær, 

især paa Hoved og Pronotum. Hovedet smallere 

end Pronotum, bag Øjnene pludseligt indsnøret. 

Panden i Midten med en Længdefure, der mellem 

Øjnene deler sig i 2 Tværfurer, som adskiller 

Panden fra det store, bagtil i Midten stumpvink- 

let fremtrædende Mundskjold. Følehornene korte, 

1. Led temmelig langstrakt, 6. Led bredere end 

de foregaaende, dannende en Overgang til den 3- 

leddede Kølle. Kæbepalperne c. saa lange som 

Følehornene. Pronotum saa bredt som eller noget 

smallere end Vingedækkerne, bredere end langt. 

Vingedækkerne med Punktstriber, Stribemellem- 

rummene undertiden ribbeformet hvælvede. Bag- 
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hofterne kun ganske lidt adskilt fra hinanden. Be- 

nene ret slanke, Skinnebenene med Længderækker 

af fine Torne eller Børster og tydelig Endespore. 

Kløerne temmelig slanke, ved Roden stumpt tan- 

dede. 

De fleste Arter lever i Vand, ferskt eller brakt, stille- 

staaende eller rindende. Arterne af Underslægten Em- 

pleurus træffes dog ofte langt fra Vand, især paa sandet 

Bund, og flere af de andre Arter træffes hyppigt krybende 

paa fugtige Søbredder eller -skrænter. Flade, græsklædte 

Vandpytter, der udtørrer om Sommeren, giver ofte om 

Foraaret eller Efteraaret godt Helophorus-Udbytte. Arterne 

gaar undertiden op af Vandet for at sværme og kan da 

tages med Græsketseren, især i lunt Solskinsvejr hen- 

imod Aften. 

Flere af Arterne, især i Underslægten Helophorus s. 

str. er overordentlig vanskelige at bestemme, og Opfat- 

telsen af, hvilke Former, der bør betragtes som Årter, er 

meget afvigende hos de forskellige Forfattere. For at faa 

Klarhed i Spørgsmaalet har man (D. Sharp) foretaget 

Penisundersøgelser, men dette Middel, der for saa mange 

andre vanskelige Billeslægter har givet udmærkede Re- 

sultater, synes her kun at løse Vanskelighederne for en- 

kelte Arters Vedkommende. Hannen synes ikke ved ydre 

sekundære Kønsmærker at adskille sig fra Hunnen. 

Oversigt over Arterne. 

1. Vingedækkerne fortil, mellem 1. og 2. Punkt- 
stribe, med en afkortet Scutellarstribe ...... 2: 

Vingedækkerne uden afkortet Scutellarstribe.. 4. 
2. Vingedækkerne med Knuder paa 3., 5. og 7. 

Sri be melle mr me ER 2. tuberculåtus. 
Minsedækkerne uden Km ere 

3. Vingedækkernes ulige Stribemellemrum (und- 
tagen det 11.) samt Mellemrummet mellem 
Scutellarstriben og 2. Punktstribe ribbeformet 
ophøjede. Mindre, 3—4 mm ........…. 1. nabilus. 

Victor Hansen: Vandkærer. 3 
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Vingedækkernes ulige Stribemellemrum ofte 
stærkere hvælvede, men ikke ribbeformet 
ophøjede, kun 11. Mellemrum  kølformet. 
Større, 4—09: mm 2) 7 EK Eee aeR 3. aquåticus. 

4. Kæbepalpernes Endeled symmetrisk (Fig. 11, 
NEW SE SL Ea JES Eee Eee SERENE 

Re 
Fig. 11. Højre Kæbepalpe af "Helophorus brevipalpis 

(1) og H. viridicollis (2). 

Kæbepalpernes Endeled asymmetrisk, Indersi- 
den ikke konveks eller mindre konveks end 

Ydersiden (Fig SBLØN rå 2) er ESS RER 6. 
5. Pronotums Sider fortil stærkt rundede, bagtil 

stærktindbueden (Fire) ere srarvermieus: 
Pronotums Sider fortil kun noget rundede, bag- 

til ikke eller kun meget svagt indbuede .... 
4. guttulus. 

Fig. 12. Pronotum af Helophorus arvernicus. 

6. Pandens Længdemidtfure tydeligt udvidet frem- 
efter (Fig. 13, Nr. 3). Pronotum bredest foran 
NU dte 1 Tu ae SISSE RENSES SE ENPESERER 

Pandens Længdemidtfure meget smal og ikke 
lidvidetfremeftert (bios SEN ro pe?) 17: 

7. Vingedækkerne i forreste Tredjedel hvert med 
et fra Sømmen skraat fremadrettet Indtryk"), 
oftest ret mørke og med tydeligt mørkegrønt 
Metalskærsss 35 SE ERNÆRE 6. viridicomes: 

Vingedækkerne uden tydeligt Indtryk i forreste 
Tredjedel "og "uden tydelisteMetalskær eee 8. 

ly Ses bedst, naar Dyret betragtes bagfra. 



35 

8. Mindre, 2,2—2,4 mm. Pronotums For- og Side- 
rande i det højeste meget smalt og oftest 
utydeligt afgrænset gulbrune, Siderandsfor- 
dybningensmeget smal 10. granulåris. 

Større, 2,8 --4,6 mm. Pronotums Siderandsfor- 
Oy bnine bredere Er en SEN 

9. Gennemsnitlig større, 3—4,6 mm. Vingedæk- 
kerne gulbrune, deres Punktstriber meget 
kraftige, Stribemellemrummene stærkt hvæl- 
vede. Bagføddernes 1.— 2. Led tydeligt kor- 
tere end Kloleddet (uden Kløerne)......... 

kuld ONS 

3 V 

" Fig. 13. Hoved af Helophorus nanus (1), H. strigi- 
frons (2) og H. minutus (3). 

Gennemsnitlig mindre, 2,8—3,8 mm. Vingedæk- 
kerne oftest klart gule, deres Punktstriber 
mindre kraftige, Stribemellemrummene ikke 
ret stærkt hvælvede. Bagføddernes 1.—+ 2. 
Led ikke eller næppe kortere end Kloleddet 
(udenkkløerne ra ERE SE SAN DERE: 10. 

10. Pronotum bagud lidt mindre stærkt tilsmalnet. 
Vingedækkerne bag Midten lidt mindre stærkt 
udvidede, deres Stribemellemrum lidt stær- 
kereshvælve de ERE 8. minttus. 

Pronotum bagud tilsmalnet lidt stærkere og i 
mere rette eller endog hyppigst svagt ind- 
buede Linier. Vingedækkerne lidt stærkere 

SE 
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udvidede bag Midten, deres Stribemellemrum 
lidt Mader re RE MD SSMRRDR 9. semifulgens. 

11. Panden bagtil, paa hver Side af Længdemidt- 
furen, med en kort Længdefure, der fortil for- 
ener sig med Pandetværfuren (Fig. 13, Nr. 1). 
Pronotums inderste Furemellemrum blanke, 
uden eller kun med udvisket Granulering. 
Længde 2,428 mm FA ER 14. nånus. 

Panden bagtil uden Fure paa hver Side af 
Længdemidtfuren. Større, 3—4 mm, i mod- 
sat Fald de inderste Furemellemrum paa Pro- 
notum!" kraftigt granulerede læ 

12. Mindre, 2,4—2,8 mm. Pronotums Midtparti ikke 
stærkere hvælvet bag Midten, de inderste 
Furemellemrum kraftigt granulerede 13. pumilio. 

Større, 3—4 mm. Pronotums inderste Furemel- 

lemrum mindre kraftigt granulerede ....... 13. 
13. Pronotum med ret brede Siderandsfordybninger, 

noget uregelmæssigt hvælvet, Længdefurérne 
ret brede. Vingedækkerne tydeligt udvidede 
bag Midten og her betydeligt bredere end 
Pronctum” SE FE EET SAKSE 11. strigifrons. 

Pronotum med yderst smalle Siderandsfordyb- 
ninger, mere regelmæssigt hvælvet, Længde- 
furerne smalle. Vingedækkerne smallere, kun 
meget lidt udvidede bag Midten og her kun 
lidt bredere end Pronotum ....... 12. latic&llis. 

1. Underslægt Empleurus Hope. 

Vingedækkerne med afkortet  Scutellarstribe, uden 

Knuder, de afvekslende Stribemellemrum ribbeformet op- 

højede og forsynede med en Række krumme Børster. 

Kæbepalpernes Endeled symmetrisk, tenformet. 

1. H. nubilus Fabr. Let kendelig ved Underslæg- 

tens Karakterer. Brun eller brungul, Vingedækkerne med 

lysere og mørkere, utydeligt afgrænsede Pletter og nogle 

smaa sorte Pletter. Øjnene næppe fremspringende. Pro- 

notum c. 1”/3 Gang' saa bredt som langt, Forranden paa 

hver Side dybt indbuet indenfor Forhjørnerne, disse der- 

for noget fremspringende, Baghjørnerne omtrent retvink- 

lede, Furemellemrummene kort behaarede. Vingedækkerne 
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i forreste Tredjedel med et fra Sømmen skraat fremad- 

rettet Indtryk. Fødderne ret korte. Længde 3—4 mm. 

Almindelig paa sandet eller gruset Bund, ved Plante- 
rødder, i' Grushuller 0. s. v. 

2. Underslægt Cyphelbphorus Kuw. 

Vingedækkerne med afkortet Scutellarstribe og med 

Knuder paa 3., 5. og 7. Stribemellemrum. Kæbepalpernes 

Endeled symmetrisk, tenformet. 

PEBER MD Eero SKGyl Eee ffkendelig paa Vinge- 

dækkernes Knuder og Farven. Sort, Oversiden blank, Be- 

nene undertiden brunlige. Øjnene kun lidt fremspringende. 

Pronotum rigeligt 1'/» Gang saa bredt som langt, bredest 

langt foran Midten, bagud ret stærkt tilsmalnet, Furemel- 

lemrummene kraftigt granulerede. Vingedækkerne i forre- 

ste Tredjedel med et fra Sømmen skraat fremadrettet Ind- 

tryk, 3., 5. og 7. Stribemellemrum fortil kølformet op- 

højede og bag Indtrykket med nogle blanke Knuder, i 

Reglen 3 paa 3. og 5. og 2 paa 7. Mellemrum. Fødderne 

ret korte. Længde 2,8—3,3 mm. 

Sjælden og oftest kun enkeltvis. Københavns Omegn; 
Vejlø Bugt; Frederikshavn, Madum Sø, Randers, Horsens, 
Esbjerg. Arten er fundet i Plantemøddinger, paa Stranden 
under Tang, krybende paa lerede Jorder, samt en enkelt 
Gang (Madum Sø, ”/7) i Vandet. I Frankrig er Arten fun- 
det i Antal paa Tørvebund mellem Rødderne af Mos, der 
var halvvejs neddyppet i Vandet. Juni, Juli. 

3. Underslægt Meghelbphorus Kuw. 

Vingedækkerne med afkortet Scutellarstribe, det 11. 

Stribemellemrum kølformet, de øvrige simple og uden 

Knuder. Kæbepalpernes Endeled som Regel asymmetrisk, 

idet Ydersiden er mere konveks end Indersiden. 

3. H. aquåticus L. (gråndis Illig.). Let kendelig ved 

Underslægtens Karakterer og Størrelsen, men iøvrigt 
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meget variabel. Hoved og Pronotum mørkt metalgrønne, 

ofte delvis med Kobber- eller Purpurskær, Vingedækkerne 

brune eller brungule, ofte med lysere og mørkere Pletter 

og svagt Metalskær, Følehorn, Kæbepalper og Ben brune 

eller brungule, Kloleddenes Spids og ofte Følehornskøllen 

og Kæbepalperne mørkere. Pandens Længdemidtfure ud- 

videt fremefter. Pronotum omtrent dobbelt saa bredt som 

langt, bredest foran Midten, Siderne bagtil oftest lidt ind- 

buede, Baghjørnerne skarpe, ret- eller lidt stumpvinklede, 

Furemellemrummene kraftigt granulerede. Vingedækkerne 

med ret kraftige Punktstriber, de -afvekslende Stribemel- 

lemrum lidt stærkere hvælvede. Sidste Bugleds Bagrand 

tandet. Længde 6—9 mm. 

var. aequålis Thoms. Denne Form, der forbindes 

med Hovedformen ved jævne Overgange, udmærker sig 

ved ringere Størrelse (4—6 mm), svagere eller udvisket 

Granulering paa Pronotums Midte, forholdsvis smallere 

Pronotum, finere Punktstriber paa Vingedækkerne og 

næppe stærkere hvælvede afvekslende Stribemellemrum 

samt svagere eller ikke tandet Bagrand paa sidste Bugled. 

Almindelig i ferskt og brakt Vand. 

4. Underslægt Atracthelbphorus Kuw. 

Vingedækkerne uden afkortet Scutellarstribe. Kæbe- 

palpernes Endeled symmetrisk (Fig. 11, Nr. 1). 

4. H. guttulus Motsch. (montenegrinus Kuw.) 

var. brevipålpis Bedel (griseus Schiødtes Fortegn.). 

Hoved og Pronotum med grønligt, blaaligt, purpur- eller 

kobberfarvet Metalskær, Pronotums Sider og Forrand of- 

test rødgult gennemskinnende, Vingedækkerne gule, brunt 

eller sort plettede, Sømmen bag Midten med en sort, pile- 

spidsformet Plet; Følehorn, Kæbepalper og Ben rødgule, 

Spidsen af Kloleddene og Kæbepalperne samt Følehorns- 

køllen ofte mørkere. Pandens Længdemidtfure udvidet 

fremefter. Kæbepalpernes Endeled over dobbelt saa langt 
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som bredt, Pronotum omtrent dobbelt saa bredt som langt, 

bredest foran Midten, Siderne fortil noget rundede, bag- 

til omtrent rette eller svagt indbuede, Furemellemrum- 

mene tydeligt, de midterste dog ofte noget udvisket 

granulérede. Vingedækkerne over 4 Gange saa lange som 

Pronotum, i forreste Tredjedel med et fra Sømmen 

skraat fremadrettet, ofte meget utydeligt Indtryk, Punkt- 

striberne kraftige, Stribemellemrummene noget hvælvede, 

de afvekslende bagtil ofte lidt stærkere. Bagfødderne c. 

3/2 Gang saa lange som Bagskinnebenene. Længde 2,2— 

"3 mm. 

Almindelig, baade i ferskt og brakt, i stillestaaende 
og i rindende Vand. 

5. H.arvérnicus Muls. Adskilt fra den foregaaende 

ved de i Oversigten nævnte Kendetegn samt ved, at 

Kroppen er kortere og stærkere hvælvet, Kæbepalpernes 

Endeled kortere og tykkere, Pronotum (Fig. 12) stærkere 

hvælvet og paa de stærkere hvælvede Furemellemrum 

kraftigere granuleret, Vingedækkerne kortere, ikke 4 Gange 

saa lange som Pronotum, ikke indtrykte fortil, med meget 

grovere Punktstriber og smallere, stærkere hvælvede 

Stribemellemrum, af hvilke de afvekslende er stærkest 

hvælvede, samt kortere Fødder, af hvilke de bageste kun 

er c. ”/3 Gang saa lange som Bagskinnebenene. Kæbe- 

palperne oftest mørkere end hos den foregaaende. Længde 

MESS MM 

Denne Art er knyttet til rindende, især stærkt rin- 
dende Vand og træffes dels i selve Vandet, dels og hyp- 
pigst paa de fugtige Bredder, krybende fremme eller under 
Sten, i Opskyl o.s. v. Sjælden. Odense; Frederikshavn, 
Dronninglund, Randers (ved Gudenaa), Borum Bæk, Hor- 
sens, Nørholm Skov. 

5. Underslægt Helbphorus s. str. 

Vingedækkerne uden afkortet Scutellarstribe. Kæbe- 

palpernes Endeled asymmetrisk, Indersiden ikke. konveks 

eller mindre konveks end Ydersiden (Fig. 11, Nr. 2). 
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Denne Underslægt omfatter de vanskeligste af Slæg- 

tens Arter. 

tr Grunde. 

Pandens Længdemidtfure udvidet fremefter. Pronotum 

bredest foran Midten. 

6. H. viridicéllis Steph. (aeneipénnis Thoms., 

planicéllis Thoms., Wålkeri Sharp). En megét variabel 

Art. Adskilt fra de følgende 4 Arter ved de i Oversigten 

nævnte Kendemærker, fra H. fulgidicollis yderligere ved 

kortere Kæbepalper, mere udvisket Granulering paa Prono- 

tums Midtparti, som Regel lidt kortere og forholdsvis min- 

dre brede Vingedækker med noget mindre stærkt hvælvede 

Stribemellemrum og kortere Ben, fra H. minutus, semiful- 

gens og Erichsoni yderligere ved forholdsvis bredere Pro- 

notum, hvis For- og Siderande som Regel ikke er lysere, 

ved mørkere og som Regel noget kortere Vingedækker 

med kraftigere Punktstriber og stærkere hvælvede Stribe- 

mellemrum samt ved kortere Ben og endelig fra H. gra- 

nularis yderligere ved betydeligere Størrelse og meget 

bredere afsatte Siderandsfordybninger paa Pronotum. Ho- 

ved og Pronotum med mørkt, oftest grønligt Metalskær, 

Vingedækkerne sortgrønne eller lysere eller mørkere 

brunlige, næsten altid med tydeligt Metalskær, i hvert 

Fald langs Sømmen, hos lysere Individer med forskellige 

mørke Pletter, hvoriblandt en pilespidsformet Plet paa 

Sømmen bag Midten; Følehorn, Kæbepalper og Ben brun- 

gule, Følehornskøllen samt Spidsen af Kæbepalpernes 

Endeled og af Kloleddene ofte mørkere. Pronotum om- 

trent dobbelt saa bredt som langt, Siderne fortil noget 

rundede, bagtil omtrent rette, de inderste Sidelængdefurer 

oftest ret stærkt og noget vinkelformet udadbøjede i Mid- 

ten, Furemellemrummene granulerede, Granuleringen paa 

de midterste, oftest noget hvælvede Furemellemrum som 

Regel mere eller mindre udvisket. Vingedækkerne ret 

hvælvede, Punktstriberne ret kraftige, Stribemellemrum- 

mene oftest noget hvælvede. Fødderne forholdsvis korte, 
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Bagfødderne c.”/+ Gang saa lange som Bagskinnebenene. 

Længde 2,5—4 mm. 

Almindelig baade i ferskt og brakt, især stillestaaende 
Vand. 

7. H. fulgidicéllis Møtsch. (nec Ganglb.). Stærkt 
varierende i Størrelse, men gennemsnitligt større end 

nogen af vore andre Arter, bortset fra H. aquaticus. Fra 

Gruppens andre Arter adskiller den sig ved Vingedækker- 

nes kraftigere Punktstriber og stærkere hvælvede Stribe- 

mellemrum samt ved noget længere Kæbepalper. Hove- 

det med grønligt eller gyldent Metalskær; Pronotum med 

Metalskær, der paa Midtpartiet oftest er grønligt eller 

blaaligt og mod Siderne oftest kobber- eller purpurfarvet, 

For- og Siderandene oftest gennemskinnende brungule; 

Vingedækkerne forholdsvis mørke, brungule eller brune, 

med mørkere og lysere, i Reglen kun ret utydeligt af- 

grænsede Pletter, ogsaa den sædvanlige Pilespidsplet paa 

Sømmen oftest ret svagt fremtrædende. Kæbepalper, Føle- 

horn og Ben brungule, Spidsen af de førstes Endeled og 

af Kloleddene ofte mørkere. Pronotum omtrent dobbelt 

saa bredt som langt, Siderne fortil kun svagt buede, i de 

bageste 2 Tredjedele omtrent rette, Furemellemrummene 

kraftigt granulerede, Granuleringen paa de inderste Mel- 

lemrum som Regel ikke ret meget udvisket, Overfladen 

kun lidet hvælvet, Siderandsfordybningerne ret bredt af- 

satte. Vingedækkerne betydeligt udvidede lidt bag Midten 

— mere end hos Gruppens andre Arter bortset fra H. 

semifulgens og Erichsoni — og her betydelig bredere end 

Pronotum, bagud som Regel temmelig langt tilspidsede. 

Benene forholdsvis lange. Længde 3—4,6 mm. 

Denne Årt synes saa godt som udelukkende at leve i 
Brakvand. Amager, Vesterfælled ved København, Bognæs 
Strand. Antagelig ret udbredt. 

8. H. minåtus Fabr. (griseus Hbst., Gangib). Fig. 14. 

Udmærket ved de lange, lidet hvælvede, lyse Vingedækker 

og Pronotums gule For- og Siderande. Hovedet og Prono- 



42 

tum med grønligt eller gyldent Metalskær, Pronotums For- 

og Siderande tydeligt gule, Vingedækkerne gule, paa Søm- 

men som Regel med sædvanlig 

Fig. 14. Helophorus minu- É i g : 
tus. X 12. striberne ikke særlig kraftige, 

Stribemellemrummene noget 

hvælvede. Benene ret lange og slanke. Længde 2,8—3,8 mm. 

åg: Kønsorganets Rodstykke om- 

trent af samme Længde som Para- 

mererne; disse bagtil brede, mod 

Spidsen jævnt tilsmalnede; Penis fra 

Spidsen jævnt udvidet bagud (FE 

ISÆN FED! 

Almindelig, baade i ferskt og 
brakt Vand; ofte tilstede i stort Antal. 

9. H.semifålgens Rey (affinis 

Sharp, affinis Ganglb. partim ?). Yderst 

nærbeslægtet med den foregaaende, 

men adskilt fra den ved de i Over- 

sigten nævnte Kendetegn samt ved, 

at Pronotums Midtparti oftest er næ- 

sten simpelt punkteret, uden tydelig 

eller noget 

Pilespidsplet, men iøvrigt oftest 

uden udpræget Tegning, Kæbe- 

palper, Følehorn og Ben gule, 

Spidsen af de førstes Endeled 

og af Kloleddene oftest mørkere. 

Pronotum omtrent dobbelt saa 

bredt som langt, Siderne fortil 

svagt rundede, bagtil omtrent 

rette, Længdefurerne brede og 

flade, Furemellemrummene ret 

flade, granulerede, Granulerin- 

gen paa de inderste Mellemrum 

ofte mere eller mindre udvisket. 

Vingedækkerne bag Midten lidt 

"udvidede, Punkt- 

il: 
4 Å 

Fig. 15. Hannens Par- 
ringsorgan hos Helo- 
phorus minutus (1) og 
H. semifulgens (2). å: 

Rodstykket, b: Para- 
mererne, c: Penis. 
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Granulering og at Vingedækkernes Punktstriber er lidt 

finere. Disse Forskelligheder er lidet skarpe, hvorimod 

Forskellen i Hannens Kønsorgan er meget udpræget og 

derfor bestyrker AÅrtsberettigelsen. Længde 2,8—3,8 mm. 

åg: Kønsorganets Rodstykke omtrent af samme Længde 

som Paramererne; disse brede bagtil, allerede inden Mid- 

ten stærkt tilsmalnede, derpaa parallelsidede eller endog 

svagt udvidede fremefter, mod Spidsen kort og omtrent 

jævnt tilsmalnede; Penis i yderste Del smal og parallel- 

sidet (Frøs I SN: 2). 

Denne Arts Udbredelse herhjemme kendes ikke med 
Sikkerhed. Arten er utvivlsomt betydelig sjældnere end 
H. minutus, men antagelig udbredt. Eksemplarer foreligger 
bl. a. fra Aarhusegnen (ved Brabrand Sø, i stillestaaende, 
lidet dybt Ferskvand med græsklædt Bund). 

[H. Erichséoni Bach (diffinis Sharp, affinis Ganglb. 
(partim ?), griseus Thoms.). Denne Art star H. semiful- 
gens yderst nær, men adskiller sig fra den ved, at Prono- 
tums Granulering er endnu mere udvisket og dets Punk- 
tur endnu finere og at Vingedækkerne er bredere og bag 
Midten stærkere udvidede, samt ved Hannens Kønsorgan. 
Hoved og Pronotum klart metalgrønne eller kobbergyldne, 
Pronotums For- og Siderande bredt bleggule, Vingedæk- 
kernes Grundfarve meget lys, Benene lyst bleggule. 
Længde 3,5—4 mm. 

åg: Kønsorganets Rodstykke tydeligt længere end Para- 
mererne; disses Spids paa Indersiden tydeligt, skraat af- 
studset. 

Denne Art, der bl.a. er fundet i Holland, Tyskland, 
England og Lapland, men som overalt synes at være 
yderst sjælden, kunde muligvis findes ogsaa hos os. Den 
foretrækker maaske stillestaaende Ferskvand.] 

10. H. granulåris L. Meget nærbeslægtet med H. 

minutus, men adskilt fra den ved de i Oversigten angivne 

Kendetegn og som Regel kendelig fra Gruppens andre 

Arter allerede ved den ringe Størrelse. Iøvrigt adskilt fra 

H. minutus ved, at Pronotum er lidt mere hvælvet, dets 

Længdefurer oftest lidt smallere og dets Furemellemrum 

oftest lidt kraftigere granulerede, at Vingedækkerne er for- 
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holdsvis kortere, deres Punktstriber lidt kraftigere og 

deres Stribemellemrum lidt stærkere hvælvede, og at. 

Fødderne er forholdsvis lidt kortere. Endvidere er Krop- 

pen lidt mere hvælvet, Hovedets og Pronotums Metal- 

skær oftest meget mørkere, sortagtigt, og Vingedækkernes 

Farve gennemgaaende lidt mørkere. Længde 2,2—2,4 mm. 

gg: Kønsorganet omtrent som hos H. minutus, men 

som Regel vistnok med stærkere tilspidset Penis. 

Arten anses undertiden for en Varietet af H. minutus. 

De danske Eksemplarer synes ikke at være særlig van- 

skelige at adskille. JER 

Sjælden, men vistnok ret udbredt. Især i stillestaa- 
ende Ferskvand. Bl.a. fundet ved Spangsbjerg i Grøfter 
og paa Fanø. 

2. Gruppe. 

Pandens Længdemidtfure smal, ikke udvidet fremefter. 

LSE s fre Ene me Thoms. (Champibni Sharp). Ad- 

skilt fra den følgende Art ved de i Oversigten angivne 

Kendetegn og fra Gruppens 2 andre Årter ved betyde- 

ligere Størrelse. Af Arterne i første Gruppe vil den kun 

kunne forveksles med H. viridicollis, fra hvilken den ken- 

des, foruden ved den smalle Pandefure (Fig. 13, Nr. 2), 

ved højere hvælvet Pronotum og ved højere hvælvede 

Vingedækker med kraftigere Punktstriber øg stærkere 

hvælvede Stribemellemrum. Farven omtrent som hos H. 

viridicollis. Pronotum omtrent dobbelt saa bredt som langt, 

bredest foran eller undertiden omtrent i Midten, Siderne 

i bageste Halvdel omtrent rette, Partiet mellem de 2 yder- 

ste Længdefurer ret højt hvælvet, især i eller lidt bag 

Midten, Furemellemrummene granulerede, Granuleringen 

paa Midten af de inderste Mellemrum oftest ret stærkt 

udvisket, saa at dette Parti er ret blankt. Vingedækkerne 

fortil med et skraat Indtryk omtrent som hos H. viridi- 

collis, men oftest noget svagere, de afvekslende Stribe- 

mellemrum oftest stærkere hvælvede. Længde 3,3—4 mm. 

Temmelig almindelig, især i stillestaaende Ferskvand. 
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12. H. laticéllis Thoms. Kendelig fra alle vore 

andre Arter ved det ensfarvede, mørkt metalfarvede, ret 

stærkt og regelmæssigt hvælvede Pronotum, hvis Side- 

randsfordybninger er meget smalt afsatte, og de smalle 

Vingedækker, der i deres største Bredde kun er lidet 

bredere end Pronotum, i Forbindelse med den smalle 

Pandemidtfure. Hoved og Pronotum mørkt bronzefarvede 

eller metalgrønne, -blaagrønne eller -violette, Vinge- 

dækkerne brune eller brungule, ofte med meget svagt 

Metalskær, Sømmen bag Midten oftest med en sort Plet; 

Kæbepalper, Følehorn og Ben brungule, Spidsen af de 

førstes Endeled og af Kloleddene oftest mørkere. Prono- 

tum omtrent dobbelt saa bredt som langt, bredest omkring 

eller lidt foran Midten, Siderne ret stærkt og temmelig 

regelmæssigt rundede, de inderste Sidelængdefurer i Mid- 

ten mindre stærkt udadbøjede end hos den foregaaende, 

Furemellemrummene granulerede, Granuleringen svagere 

paa de inderste Mellemrum, der er svagere hvælvede end 

hos den foregaaende. Vingedækkerne fortil uden tydeligt 

Indtryk, Punktstriberne ret kraftige, Stribemellemrummene 

temmelig stærkt, omtrent ens hvælvede. Fødderne lidt 

længere end hos den foregaaende. Længde 3—4 mm. 

Af denne Art foreligger hidtil kun 3 danske Stkr., 
tagne ved Skagen (”/6), Esbjerg (77/5) og paa Fanø (?”/s). I 
England angives Arten at foretrække smaa, lave, græs- 
klædte Vandpytter, som udtørrer om Sommeren, og i 
hvilke den forekommer i Selskab med H. viridicollis. 

13. H. pumilio Er. Let kendelig fra Gruppens an- 

dre Arter ved Størrelsen i Forbindelse med Pronotums 

kraftige Granulering. Af Arterne i forrige Gruppe vil den 

kun kunne forveksles med H. granularis, som den har 

betydelig Lighed med, men fra hvilken den adskilles ved 

det kraftigere granulerede, bagtil svagere tilsmalnede Pro- 

notum, Vingedækkernes kraftigere Punktrækker og smal- 

lere, stærkere hvælvede Stribemellemrum og den smalle 

Pandemidtfure, der dog hos denne Art skal kunne variere 
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noget og undertiden udvide sig fremefter. Farven omtrent 

som hos H. granularis. Pronotum c. 1”/, Gang saa bredt 

som langt, bredest i eller lidt foran Midten, for og bagtil 

forholdsvis svagt tilsmalnet, Siderne ret jævnt rundede, 

Siderandsfordybningerne meget smalt afsatte. Vingedæk- 

kerne ret smalle, de afvekslende Stribemellemrum oftest 

stærkere hvælvede, især bagtil. Længde 2,4—2,8 mm. 

Hidtil kun fundet i Damhusmosen, paa Amager og 
paa Knudshoved, de to sidste Steder vistnok i Brakvand. 
I Frankrig angives den at forekomme i Tørvemoser. 

14. H. nånus Sturm. Let kendelig fra alle vore an- 

dre Arter ved Pandens 2 Sidelængdefurer (Fig. 13, Nr. 1) 

samt ved Pronotums Karakterer... Formen meget bredere 

end hos den foregaaende. Farven omtrent som hos denne, 

Vingedækkerne dog ofte med en større Fællesplet paa 

Midten. Pronotum c. 1”/4 Gang saa bredt som langt, jævnt 

og ret stærkt hvælvet, bredest i eller lidt foran Midten, 

Siderne ret jævnt rundede, Siderandsfordybningerne yderst 

smalt afsatte, Længdefurerne smalle, Furemellemrummene 

ret blanke, svagt granulerede, Granuleringen dog, især 

paa de inderste Mellemrum, ofte helt eller næsten ud- 

visket., Vingedækkerne temmelig korte og brede, Punkt- 

striberne kraftige, Stribemellemrummene ret hvælvede. 

Længde 2,4—2,8 mm. 

Temmelig almindelig, især vistnok i stillestaaende 
Ferskvand. 

5. Underfamilie Hydrochinae. 

Kroppens Omrids indsnævret mellem Vinge- 

dækkerne og Pronotum. Hovedet med fremsprin- 

gende Øjne. Følehornene 7-leddede, med 3-leddet, 

behaaret Kølle, 4. Led meget kort -og bredt. Pro- 

notum med Gruber. Scutellum lille. Forhofterne 

omtrent kugleformede, fremspringende, deres Hofte- 
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gruber bagtil lukkede, Mellemhofterne omtrent 

kugleformede, med meget lille, utydelig Trochan- 

tinus. Føddernes 1. Led meget utydeligt, Kloled- 

det saa langt som de foregaaende Led tilsammen. 

Bagkroppen med 6 frie Bugled, 2.—5. Led op- 

højede langs Forranden, 6. Led hudagtigt. 

1. Hiydrochus Leach. 

Hovedet stærkt tilsmalnet bag de fremsprin- 

gende Øjne. Kæbepalperne c. saa lange som Føle- 

hornene s3"'Led længere end 25 Endeleddet læn- 

gere og tykkere end 3. Pronotum ikke eller kun 

lidt bredere end Hovedet, tydeligt smallere end 

Vingedækkerne, ikke eller lidt bredere end langt, 

bagtil lidt tilsmalnet, i Midten med en Tværrække 

af 3 og foran Roden med en Tværrække af 4 

Gruber. Vingedækkerne aflange, med kraftige 

Punktrækker, Mellemrummene oftest delvis køl- 

formet hævede. Skinnebenene med meget kort 

Endespore, Føddernes 1. Led meget kort og utyde- 

ligt, Kløerne kraftige, ved Roden med en stump 

Tand. 

Oversigt over Arterne. 

1. Vingedækkernes 4. Stribemellemrum bag Mid- 
ten kølformet ophøjet. Længde 3—4,3 mm . 

l. elongåtus. 
Vingedækkernes 4. Stribemellemrum ikke køl- 

formet ophøjet. Længde 2,4—3 mm.,........ På 
2. Smallere, Pronotum næppe bredere end langt. 

Vingedækkerne omtrent dobbelt saa lange 
sometlsammensbre dene ere 2. cCarinåtus. 

Bredere. Pronotum tydeligt bredere end langt. 
Vingedækkerne c. 1%/5 Gang saa lange som 
filsammenRDge de ERR No ENE SÆDE VASE 
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1. H. elongåtus Schaller. Fig. 16. Langstrakt. Sort, 

Oversiden oftest med tydeligt, fortil grønligt Metalskær, 

Følehornene rødgule, med brunlig Kølle, Kæbepalper og 

Ben rødbrune, de førstes Endeled og Føddernes Kloled 

med mørk Spids. Hoved og Proø- 

notum kraftigt punkterede, i 

Bunden oftest med skælagtige, 

runde Korn. Pronotum næppe 

bredere end Hovedet over Øj- 

nene, næppe bredere end langt, 

bagtil svagt tilsmalnet. Vinge- 

dækkerne lange, omtrent dob- 
belt saa lange som tilsammen 

brede, bredest bag Midten, Punkt- 

rækkerne kraftige, 3. Stribemel- 

lemrum i forreste Tredjedel, 4, 

i anden Tredjedel eller endnu 

længere bagud, 5., 7. og 9. i hele 

deres Længde, 5. dog med en 
Fis 16; Hydrochus tele nea eller to pi bndE bs bag Midten 

we. SE 12. kølformet ophøjede. Længde 3— 

4,3 mm. 

Udbredt og ikke ret sjælden; i stillestaaende, ferskt 
eller brakt Vand. 

2. H. carinåtus Germ. Ligner. den foregaaende i 

Form, men adskilles let fra den ved meget ringere Stør- 

relse og ved, at Vingedækkernes 3., 5., 7. og 9. (men ikke 

4.) Stribemellemrum er kølformet ophøjede, 3. dog ofte 

ikke bagtil. Oversiden som Regel med mindre udbredt 

Metalskær end hos den foregaaende. Hoved og Pronotum 

i Bunden ikke tydeligt skælagtigt kornede. Længde 2,4— 

3 mm. 

Som den foregaaende. 

3, Hbrevis Hbst. Let "kendeligtfratden2mtoregad- 

ende ved meget kortere og bredere Form og noget stær- 



49 

kere hvælvede Vingedækker. Ligner iøvrigt H. carinatus, 

men Pronotum er lidt bredere end Hovedet over Øjnene, 

bagtil stærkere og mere indbuet tilsmalnet og dets Gru- 

ber dybere. Længde 2,6—3 mm. 

Som de 2 foregaaende. 

6. Underfamilie Sphaeridiinae. 

Kroppens Omrids ikke indsnævret mellem Pro- 

notum og Vingedækkerne. Øjnene ikke eller kun 

svagt fremspringende. Følehornene 8- eller 9-led- 

dede, de 3 yderste Led behaarede. Pronotum bag- 

til saa bredt som Vingedækkerne, tilsmalnet frem- 

efter. Forhofterne tapformet fremspringende eller 

tværbrede, deres Hoftegruber bagtil aabne. Mellem- 

hofterne tværbrede, skraatstillede, med lille eller 

manglende Trochantinus. Mellem- og Bagføddernes 

1. Led længere end 2. Led, Bagføddernes Kloled 

kortere end de andre Led tilsammen. Bagkroppen 

med 5 frie Bugled. 

Oversigt over Slægterne. 

1. Vingedækkerne uregelmæssigt punkterede, uden 
regelmæssige Punktrækker. Øjnenes Forrand 
Mb uste r æng de SS ET SE 2 

Vingedækkerne med regelmæssige Punktræk- 
ker. Øjnenes Forrand ikke indbugtet. Længde 
IL HDD ERR re ED SES SD RESE SANSERNE 3. 

2. Pronotums Bagrand paa hver Side indbuet. 
Scutellum meget længere end bredt ....... 

2. Sphaeridium. 
Pronotums Bagrand ikke indbuet paa hver 

Side. Scutellum c. saa langt som bredt..... 
1. Coelåstoma. 

3. Oversiden fint behaaret...... 3 Gry roj lenet 
Oversidenknmøgeneter se HE Ar SENE EET HEER FØLER 4. 

Victor Hansen: Vandkærer. 4 
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4. Forskinnebenenes Yderrand ved Spidsen med 
et-tydeligt Udsnit (Fig. 17, Nr. 2) bag dette 
kun med korte og fine Børster.:Længde 1,7— 
2 MM SSU SS BÅDE IS SS IS ÆRME GES RET NEED 

i 2 

Fig. 17. Venstre Forskinneben af Cercyon litoralis (1) 
og Megasternum boletophagum (2). 

Forskinnebenenes Yderrand uden Udsnit ved 
Spidsen, i modsat Fald (C. litoralis) bag Ud- 
snittet med lange kraftige Torne (Fig. 17, 
Nr. 1) og større, 2,5—3 mm ......... 3. Céreyon: 

1. Coeléstoma Brullé, 

(Cyclonétum Er.). 

Kroppen kort og bred, højt hvælvet. Øjnenes 

Forrand indbugtet. Følehornene 9-leddede, med 3- 

leddet, behaaret Kølle. Kæbepalperne betydeligt 

kortere-end Følehornene, Endeleddet længere end 

det foregaaende Led. Pronotum meget bredt, Bag- 

randen ikke indbuet påa hver Side "Serene 

saa langt som bredt. Vingedækkerne uregelmæs- 

sigt punkterede, med fortil forkortet Sømstribe. 

Mesosternum med en Længdemidtkøl. Metaster- 

nums Midte fortil imellem Mellemhofterne med 

en stumpspidset Fortsættelse, bagtil mellem Bag- 

hofterne med en fin, tvespidset Torn. Bagbrystets 

Sider, Bugen og Forlaarenes Forside, undtagen 

Spidsen, fint behaarede. 
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IRC orbrenlarenEabrErgæl sees ore ronofums 

Rande ofte lysere, Følehornssvøben rødlig, Kæbepalperne 

brunsorte, Benene brune eller brunsorte, med'lysere Fød- 

Fig. 18. Coelostoma orbiculare. X 10. 

der. Oversiden blank, tæt og ikke særlig fint punkteret. 

Længde 3,5—4,5 mm. 

Almindelig i eller ved Bredden af stillestaaende 
Ferskvand. 

2. Sphaeridium Fabr. ' 

Kroppen kort og bred, ret hvælvet. Øjnenes 

Forrand indbugtet. Følehornene 8-leddede, med 3- 

leddet, behaaret Kølle. Kæbepalperne kortere end 

Følehornene, deres Endeled lidt kortere eller c. 

saa langt som det foregaaende Led. Pronotum 

meget bredt, Bagranden paa hver Side indbuet. 

Scutellum meget over 1'/> Gang saa langt som 

bredt. Vingedækkerne uregelmæssigt punkterede, 

med fortil forkortet Sømstribe. Mesosternum med 

en Længdemidtkøl. Metasternum mellem Baghof- 

AX 
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terne med to lange, lige, tætstillede Torne. Bag- 

brystets Sider, Bugen og Forlaarenes Forside tæt 

behaarede. Skinnebenene med kraftige Torne. 

Hos Hannen er Forfødderne udvidede, Kloled- 

det meget stort, paa Undersiden stumpvinklet ud- 

videt, den inderste Klo stærkt forlænget og for- 

tykket og stærkt krummet. ; 

Oversigt over Arterne. 

1. Pronotums Bagrand paa hver Side stærkt ind- 
buet, Baghjørnerne derfor ret- eller lidt spids- 
vinklede. Vingedækkernes lyse Spidspletter 

CO 

I 2 te 

Fig. 19. Hannens Parringsorgan hos Sphaeridium 
bipustulatum (1), Sph. scarabaeoides (2) og Sph. luna- 

tum (3). 

(naar de ikke er forsvundne) ikke adskilt ind- 
byrdes ved noget mørkt Sømbaand. Prono- 
tums Siderande i Reglen gule. Mindre, 4— 
ES 110 0 Na ENE SE 3. bipustulåtum. 

Pronotums Bagrand kun svagt indbuet paa hver 
Side, Baghjørnerne derfor noget stumpvink- 
lede. Vingedækkernes lyse Spidspletter ind- 
byrdes adskilt ved et mørkt Sømbaand. 
Sførre, 5—7,5 mm mM MEET ere U ED BR 2 
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2. Vingedækkernes forreste Plet klart rød og tyde- 
ligt afgrænset; deres bageste lyse Plet som 
Regel fortsat fremefter langs Sideranden. 
Pronotums Siderande i Reglen gule, i hvert 
Fald ved Forhjørnerne. Penis lang og stærkt 
tilspidset, Paramererne mod Spidsen stærkt 
tilsmalnede (Fig. 19, Nr. 2)... 1. scarabaeoides. 

Vingedækkernes forreste Plet mørkerød og utyde- 
ligt afgrænset eller helt forsvunden; deres 
bageste lyse Plet ikke eller næppe fortsat 
fremefter langs Sideranden. Pronotums Side- 
rande næsten aldrig lysere. Penis omtrent 
parallelsidet, Spidsen stump, med et lille 
Fremspring i Midten, Paramererne mod Spid- 
sen mindre stærkt tilsmalnede (Fig. 19, Nr. 3) 

2. lunåtum. 

1. Sph. scarabaeoides L. Fig. 20. Sort, Prono- 

tums Siderande i Reglen gule, i hvert Fald fortil, Vinge- 

dækkerne hvert fortil med 

en oftest klart rød og tyde- 

ligt afgrænset Plet og bag- 

tilkkmedtenFsulPler der. 

ofte ikke naar til Bagran- 

den, adskilles fra Sømmen 

ved en smal, sort Stribe 

og som Regel fortsættes 

fremefter langs Sideran- 

den; Følehornskøllen ofte 

delvis lysere, ligeledes 

Kæbepalperne, især Ende- 

leddets Spids; Benene 

stærkt varierende i Farve, 

Laarene oftest sorte med 

gule Pletter. Oversiden 

tæt og ret fint punkteret, 

Vingedækkerne fortil ofte 

Fig. 20. Sphaeridium  scarabae- 

oides, 9. X 8. 

med nogle korte, fine Længdestriber. Længde 5—6,5 mm. 
åd: Penis langt og stærkt tilspidset, Paramererne mod 

Spidsen stærkt tilsmalnede (Fig. 19, Nr. 2). 

Meget almindelig i frisk Gødning, særlig Kogødning, 
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2. Sph. lunåtum Fabr. Ligner den foregaaende 

yderst stærkt, men adskiller sig fra den ved de i Over- 

sigten nævnte Kendemærker. Længde 5,5—7,5 mm. 

åg: Penis omtrent parallelsidet, Spidsen stump, med 

et lille Fremspring i Midten, Paramererne mod Spidsen 

mindre stærkt tilsmalnede end hos den foregaaende (Fig. 

IOÆNRS) 

Som den foregaaende. 

3. Sph. bipustulåtum Fabr. (marginåtum Fabr.). 

Adskilt fra de 2 foregaaende ved de i Oversigten nævnte 

Kendemærker, for Hannens Vedkommende tillige ved 

Penisformen. Farven er stærkt varierende, idet den forreste 

eller den bageste eller begge Pletter paa Vingedækkerne 

hyppigt helt eller delvis forsvinder; oftest er Vingedækker- 

nes Siderande gule, men undertiden forsvinder ogsaa 

denne Tegning, og hos de mørkeste Individer er Vinge- 

dækkerne helt sorte; ogsaa Benenes Farve er stærkt 

varierende. Længde 4—5,5 mm. 

åg: Penis noget tilspidset, Paramererne brede, ikke . 

sluttende saa tæt til Penis som hos de 2 foregaaende 

(bie JORN: 

Som de 2 foregaaende. 

3. Cércyon Leach. 

Kroppen længere eller kortere oval, mere 

eller mindre hvælvet, Oversiden nøgen. Øjnenes 

Forrand ikke indbugtet. Følehornene 9-leddede, 

med 3-leddet, behaaret Kølle. Kæbepalperne noget 

kortere end Følehornene, de 2 yderste Led om- 

trent lige lange. Scutellum kun'lidt lænseretend 

bredt. Vingedækkerne med regelmæssige Punkt- 

rækker eller -striber. Prosternum bagtil med en 

trekantet Forlængelse mellem Forhofterne. Meso- 
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sternum med en Længdemidtkøl, der bagtil ender 

i et aflangt, omtrent i Højde med Metasternum 

liggende Parti (,Mesosternalpladen”). Metaster- 

nums Midtparti lidt ophøjet, i Form af et omtrent 

femkantet, blankt og nøgent Parti (,,Metasternal- 

feltet"), hvis to bageste Sider er Baglaarenes Laar- 

linier; disse sidste er undertiden fortsatte forbi 

Midtpartiet, skraat fremad i Retning mod Meta- 

sternums Forhjørner. Bagbrystets Sider, Bugen og 

Forlaarenes Forside, undtagen Spidsen, fint behaa- 

rede. 1. Bugled med en skarp Midtkøl. Forskinne- 

benenes Yderside uden Udsnit (undtagen hos 

C. litoralis). 

Oversigt over Årterne. 

1. Forskinnebenenes Yderside nær Spidsen med 
et tydeligt Udsnit og, hvor dette ender, med 
en meget kraftig Spore (Fig.17, Nr. 1). Længde 
PAS SETE AE SS DE URE se ERNE e tors: 

Eorskinnebenene simple ENE LEN SANSER : 
2. Pronotums Sider foran Baghjørnerne svagt ind- 

buede Rtængde 22 2 mm ERP EP TES SUS: 
Pronotums Sider ikke indbuede bagte ere 3. 

Åd 
Fig. 21. Mesosternalpladen og den forreste Del af 

Metasternalfeltet hos Cercyon analis. 

3. Metasternalfeltets forreste Spids (mellem Mel!- 
lemhofterne) med et skarpt, vinkelformet Ud- 
snit til Optagelse af Mesosternalpladens bage- 
ste Spids (Fig. 21). Længde 1,8—2,2 mm.... 

20. anålis. 
Metasternalfeltets forreste Spids uden Udsnit. 4. 

4. Pronotum, naar Dyret ses i Profil, ikke hvælvet 
i Flugt med Vingedækkerne, men i en, sær- 
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lig bagtil, stærkere buet Linie. Længde 2,5— 
SR 10) 2 0 URE REE HE er EDER BA 3. ustulåtus. 

Pronotum, naar Dyret ses i Profil, hvælvet om- 
trent i Flugt med Vingedækkerne .......... Sl 

. Vingedækkerne gule, Sømmen bag Midten med 
en sort Fællesplet (der kun meget sjældent 
forsvinder). Længde 2,2—3,2 mm........... 

11. unipunctåtus. 
Vingedækkerne anderledes farvetegnede ...... 

.. Metasternums Laarlinier fortsatte forbi Meta- 
sternalfeltet som yderst fine Linier skraat 
fremad i Retning mod Metasternums Forhjør- 
ner (Fig. 22). Vingedækkerne uden Mikrocha- 

Fig. 22. Mesosternalplade og Metasternalfelt hos 

Cercyon impressus. 

grinering, Punkturen i Stribemellemrummene 
fortil omtrent af samme Grovhed som Pro- 
notums Punktum 456 2 Lr ds 5 ol SÅRE SN ROR TE 

Metasternums Laarlinier ikke fortsatte forbi 
Metasternalfelte ts." 238 NES LO RARE SEERNE: ie 

SØE ESS ts DUN NER RS EEESER 8. 
Mindres 153-197 5 5 AE ARR RES EREREERR 10. 
Pronotum bagtil, lige foran Scutellum, med en 

lille Grube. Mundskjoldets Forrand tydeligt 
indbuet i Midten. Større, 3—3,5 mm........ 

4. impréssus. 
Pronotum uden Grube foran Scutellum. Mund- 

skjoldets Forrand ikke eller meget svagt ind- 
buet Midten: Mindre 22 SPM me 9. 

Vingedækkerne røde, en trekantet Scutellarplet, 
Roden og Forhjørnerne samt Sidedækkerne 
sorte, Stribemellemrummenes Punktur bagtil 
meget finere end fortil.... 7. melanocéphalus. 

Vingedækkerne som Regel med meget mere 
udbredt mørk Tegning, men Sidedækkerne 
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ls 

12. 

13. 

14. 

[s 
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brungule, Stribemellemrummenes  sPunktur 
bastlbkunidekneretendefor eee 

6. haemorrhoidålis. 
Den bageste Del af Pronotums Siderand, naar 

Dyret betragtes fra Siden, omtrent ret, Bag- 
hjørnerne ret skarpe, Bagranden indenfor 
disse ikke tydeligt randet. Vingedækkernes 3 
inderste Punktstriber fortil svage eller ud- 
VISE SR EEN RER SEE IN set Sera Al: 14. pygmaeus. 

Den bageste Del af Pronotums Siderand, naar 
Dyret betragtes fra Siden, stærkt buet, Bag- 
hjørnerne meget afrundede, Bagranden inden- 
for disse tydeligt randet. Vingedækkernes 3 
inderste Striber ikke svagere fortil 15. nigriceps. 

Støren ss MIT NT BR Re salmeubris 
Nine RES -=-S ED ME NR NG ERR DSE [2 
Vingedækkerne uden Mikrochagrinering, Stribe- 
mellemrummenes Punktur fortil som Regel 
omtrent af samme Grovhed som Pronotums 
Bk æ nad es sm mee is: 

Vingedækkerne med tydelig, omend undertiden 
(C. granarius) yderst svag Mikrochaginering, 
Stribemellemrummenes Punktur fortil som 
Regel finere end Pronotums Punktur. Længde 
SE SØREN ET UENS SAT NERO! 12 

Vingedækkerne dybtsorte, bagtil med ret skarpt 
begrænset, rødgul Plet, Stribemellemrummene 
fortil meget kraftigt punkterede. Længde 2,2 
ES DI IEEE ENE ERE HLN aA Es KEN SN Ade RRS DS Saa 14. 

Vingedækkerne anderledes farvetegnede, Stribe- 
mellemrummene fortil mindre kraftigt punk- 
ERE de RR de KDE DE se SAS ere KNEE RK SEN NS SR 15. 

Mesosternalpladen c. 2//2—3 Gange saa lang 
somkbredttængdet 2 Sme 8. marinus. 

Mesosternalpladen c. dobbelt saa lang som bred. 
Kroppen lidt kortere og bredere og paa Si- 
derne lidt stærkere rundet. Gennemsnitligt 
lidt mindre, 2,2—2,6 mm ..……. 9. bifenestråtus. 

Vingedækkerne forholdsvis langstrakte, omtrent 
1'/> Gang saa lange som tilsammen brede, 
ensfarvet gule (meget sjældent med en mørk 
Scutellarplet). Pronotums Bagrand paa hver 
Side fint randet. Længde 2—2,6 mm........ 

12. quisquilius. 
Vingedækkerne kortere, i det højeste c. 1/4 

Gang saa lange som tilsammen brede, kun 
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yderst sjældent (terminatus, 1,7—1,8 mm) 
ensfarvet gule. Pronotums Bagrand som Re- 
SElRIkkEe rande Herren nr als, EEN ER ERE 16. 

16: Større 2-3 Mee Re DE AE ER 10. laterålis. 
Minder Sks munerne 13. terminåtus. 

17. Vingedækkernes Punktrækker mod Spidsen sva- 
gere eller endog udviskede. Vingedækkerne 
i Bunden tydeligt mikrochagrinerede. Meso- 
sternalpladen adskilt et lille Stykke fra Meta- 
sternalfeltets forreste Spids.......... 17. tristis. 

Vingedækkernes Punktrækker ikke svagere mod 
Spidsen. Mesosternalpladen berørende Meta- 
sternalfeltets forreste Spids, i modsat Fald 
Vingedækkernes Mikrochagrinering meget 
SMÆK ARE REN ERR JE E SE Ses SEE EET 5. 18. 

18. Mesosternalpladen adskilt et lille Stykke fra 
Metasternalfeltets forreste Spids. Vingedæk- 
kerne med meget svag Mikrochagrinering og 
derfor ret blanke. Kæbepalpernes trediesidste 
Led meget tykt, over dobbelt saa tykt som 
Endeled det SES EK RUNER abe NER 16. granårius. 

Mesosternalpladen berørende Metasternalfeltets 
forreste Spids. Vingedækkerne med kraftigere 
Mikrochagrinering og derfor noget mattere. 
Kæbepalpernes trediesidste Led ikke helt 
dobbelt saa tykt som Endeleddet .......... 19. 

19. Mesosternalpladen smallere, omtrent 3 Gange 
saa lang som bred, i Bunden glat og blank. 
Vingedækkernes Stribemellemrum mindre fint 
plnktere de RE DE ER 18. convexiusculus. 

Mesosternalpladen bredere, højst dobbelt saa 
lang som bred, i Bunden med fin Mikrorids- 
ning og derfor lidt mattere. Vingedækkernes 
Stribemellemrum yderst fint punkterede .... 

19. subsulcåtus. 

1. Underslægt Cércyon s. str. 

Metasternalfeltets forreste Spids uden noget Udsnit 

til Optagelse af Mesosternalpladens bageste Spids. 

1. Gruppe. 

Vingedækkerne blanke, uden Mikrochagrinering. Stribe- 

mellemrummene fortil som Regel omtrent lige saa kraf- 

tigt og tæt punkterede som Pronotum. Længde 1,3—4 mm. 
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i. C. litorålis Gyll. Let kendelig fra de følgende 

Arter ved Udsnittet paa Forskinnebenenes Yderside, nær 

Spidsen (Fig. 17, Nr. 1). Temmelig aflang, noget hvælvet. 

Oversiden blank. Sort eller lysere eller mørkere brun, 

Vingedækkernes Spids og Siderand ofte lysere, Følehorn 

og Kæbepalper rødlige, de førstes Kølle mørkere, Benene 

brunlige eller rødlige. Mundskjoldets Forrand i Midten 

svagt indbuet. Pronotum ret fint og ikke særlig tæt punk- 

teret, Siderne bagtil rette eller yderst svagt indbuede. 

Vingedækkerne med kun svagt rundede Sider, Punktstri- 

berne bagtil dybere, Stribemellemrummene med yderst 

fin, spredt og uregelmæssig Ridsning og ret fint og ikke 

tæt punkterede. Mesosternalpladen smal, c. 4 Gange saa 

lang som bred. Metasternums Laarlinier ikke fortsatte 

fremefter forbi Metasternalfeltet. Længde 2,5—3 mm. 

Almindelig under Tang ved vore Havkyster, især paa 
Sandbund. 

2. C. depréssus Steph. (dorsostriåtus Thoms.). 

Ligner den foregaaende stærkt, men adskilles let fra den 

ved lidt ringere Størrelse, lidt mindre stærk Kropshvæl- 

ving, ikke indbuet Forrand af Mundskjoldet, simple For- 

skinneben, bagtil tydeligt indbuede Sider paa Pronotum 

og finere, for- og bagtil udviskede Punktstriber paa Vinge- 

dækkerne, hvis Stribemellemrum er finere og mere spredt 

punkterede og bagtil svagt mikrochagrinerede og derfor 

lidt mattere. Længde 2,2—2,4 mm. 

Træffes i Selskab med den foregaaende, men er langt 
mere sjælden og stedegen. 

3. C. ustulåtus Preyssl. (haemårrhous Gyll,). Let 

adskilt fra de andre Arter ved, at Pronotum, naar Dyret 

ses i Profil, ikke er hvælvet i Flugt med Vingedækkerne, 

men i en, særlig bagtil, stærkere buet Linie. Bred, højt 

hvælvet. Sort, Oversiden blank, Vingedækkerne med en 

større eller mindre, af den sorte Søm delt, rødgul Spids- 

plet, Benene brunsorte eller brune, Fødderne samt Kæbe- 
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palper og Følehorn rødlige, de sidstes Kølle mørkere. 

Pronotums Punktur ret tæt og ikke særlig fin. Vingedæk- 

kerne med ret kraftige, bagtil lidt dybere Punktstriber, 

Stribemellemrummene fortil punkterede omtrent lige saa 

stærkt og tæt som Pronotum. Mesosternalpladen smal, c. 

4 Gange saa lang som bred. Metasternums Laarlinier 

ikke fortsatte fremefter forbi Metasternalfeltet. Længde 

POESI 

Paa fugtig Bund, ved Sø- og Mosebredder, under Sten 
og i Opskyl. Udbredt, men ikke helt almindelig. 

4. C. impréssus Sturm (haemorrhoidålis Hbst.). 

Denne og den næste Art har gennemsnitlig større, højere 

hvælvet og paa Siderne noget stærkere rundet Krop end 

nogen af de følgende Arter. Yderligere adskiller C. im- 

pressus sig fra de følgende Arter ved Mundskjoldets i 

Midten tydeligt indbuede Forrand og (bortset fra en sjæl- 

den Form af C. lugubris) ved, at Pronotum bagtil i Mid- 

ten lige foran Scutellum har en svag Grube. Sort, Over- 

siden blank, Vingedækkerne bagtil med ubestemt afgræn- 

set brunlig Tegning, der ofte breder sig fremefter, saa at 

den sorte Farve indskrænkes, til en trekantet Scutellar- 

plet eller undertiden endog helt fortrænges; Kæbepalper 

og Følehorn brunsorte eller brune, de sidstes Svøbe ofte 

lysere; Benene brune med lysere Fødder. Pronotum ret 

tæt og ikke særlig fint punkteret, Baghjørnerne lidt stump- 

vinklede, Bagranden som Regel ikke randet. Vingedæk- 

kerne med temmelig stærke Punktstriber, Stribemellem- 

rummene bagtil svagt hvælvede, deres Punktur fortil om- 

trent af samme Styrke og Tæthed som Pronotums. Meso- 

sternalpladen omtrent 4 Gange saa lang som bred, meget 

tæt, noget rynket punkteret. Metasternalfeltet kraftigt og 

tæt punkteret. Længde 3-—3,5 mm. 

I Gødning og Kompost, udbredt, men ikke alminde- 
lig; f. Eks. hyppig i Dyrehaven i Hjortegødning. 
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5. C. lugubris Oliv. (obsolétus Gyll.). Denne vor 

største Art ligner den foregaaende stærkt, men adskiller 

sig fra den ved, at Kroppen gennemsnitlig er lidt større 

og bagud ikke helt saa stærkt tilsmalnet, at Mundskjol- 

dets Forrand ikke er indbuet i Midten, at Pronotums 

Baghjørner er lidt mere retvinklede, at Vingedækkernes 

Punktstriber er finere og den 5. fortil stærkere diver- 

gerende med den 4., at Stribemellemrummene er tættere 

punkterede, at Mesosternalpladen og Metasternalfeltet er 

mindre tæt punkterede, og at Laarlinien ikke er forlænget 

fremefter forbi Metasternalfeltet. Pronotum som Regel 

uden Grube foran Scutellum. Længde 3,5—4 mm. 

" Som den foregaaende, men meget sjældnere. Dyre- 
haven (i Hjortegødning, ”/5), Degneengen i Søllerød Kirke- 
skov (i frisk Kogødning, "”/5), Sydsjælland og Møen (i 
Plantemuld og i Svampe (Polyporus) paa Stubbe); Frij- 
senborg, Estrup Skov. 

6. C. haemorrhoidålis Fabr. (flåvipes Fabr.). 

Kendelig fra de følgende ved Metasternums forlængede 

Laarlinier i Forbindelse med Størrelsen og Farven. Temme- 

lig stærkt hvælvet. Oversiden blank. Sort, Vingedækker- 

nes Spidsparti og Yderrand samt en Tværplet lidt bag 

Roden og Sidedækkerne gulbrune; undertiden breder den 

gulbrune Farve sig, saa at den sorte Farve endog kan 

være indskrænket til en T-formet Tegning paa Roden og 

Sømmens forreste Parti; Kæbepalper og Følehorn brun- 

sorte, de sidstes Svøbe ofte delvis lysere, Benene brun- 

lige, Laarroden ofte mørkere. Pronotum ret tæt og ikke 

særlig kraftigt punkteret, Baghjørnerne stumpvinklede, 

Bagranden ikke tydeligt randet. Vingedækkerne med ret 

fine Punktstriber, Stribemellemrummene flade eller næsten 

flade, deres Punktur fortil omtrent af samme Styrke og 

Tæthed som Pronotums, Spidspartiet ofte ganske svagt 

næbformet nedadtrukket. Mesosternalpladen mindst 3 

Gange saa lang som bred, oftest ret tæt punkteret, Meta- 

sternalfeltet som Regel mindre tæt punkteret. Længde 

5 Mm 
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Temmelig almindelig i Gødning og Plantemuld. Bl. a. 
paa Hedebund i Faaregødning. 

T. C. melanocéphalus L. Staar den foregaaende 

meget nær men adskiller sig fra den ved de i Oversigten 

angivne Kendemærker samt ved gennemsnitlig ganske 

lidt ringere Størrelse. Farven omtrent som hos den fore- 

gaaende, med Undtagelse af Vingedækkerne; disse er 

røde, en trekantet Scutellarplet, Roden og Forhjørnerne 

samt Sidedækkerne sorte. Længde 2,2—3 mm. 

Temmelig almindelig i Gødning og Plantemuld. 

8. C. marinus Thoms. (aquåticus Cast.). Blandt Ar- 

terne med ikke forlænget Laarlinie paa Metasternum er 

denne og den følgende Art kendetegnede ved Farven, 

Størrelsen, den grove Punktur paa Vingedækkernes Stribe- 

mellemrum og den ret brede eller meget brede Meso- 

sternalplade. Temmelig hvælvet. Oversiden blank. Sort, . 

Pronotums Sider eller i hvert Fald Forhjørner som Regel 

rødlige, Vingedækkerne bagtil med en rødgul, ret skarpt 

begrænset, af den sorte Søm delt Spidsplet, der fortsæt- 

tes fremefter langs Sideranden i hvert Fald til Midten, 

Sidedækkerne overvejende rødgule; Følehornene rødgule 

med mørk Kølle, Kæbepalperne rødlige eller brune, of- 

test mørkere mod Spidsen, Benene brunlige, Pronotum 

temmelig tæt og kraftigt punkteret, Siderne kun meget 

svagt rundede, Bagranden ikke tydeligt randet, Baghjør- 

nerne stumpvinklede. Vingedækkerne med ikke særlig 

kraftige Punktstriber, Stribemellemrummene flade eller 

næsten flade, deres Punktur fortil omtrent af samme 

Styrke og Tæthed som Pronotums. Mesosternalpladen c. 

2"/»—3 Gange saa lang som bred, oftest ret tæt og kraf- 

tigt punkteret. Metasternalfeltet mere spredt punkteret. 

Længde 2,5—3 mm. 

Paa fugtige Sø- og Mosebredder, udbredt og temme- 
lig almindelig. 
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9. C. bifenestråtus Kuster. Yderst nær beslægtet 

med den foregaaende og kun adskilt fra den ved de i 

Oversigten nævnte Kendemærker, af hvilke Mesosternal- 

pladens Bredde er det afgørende. Længde 2,2—2,6 mm. 

Arten træffes i Selskab med den foregaaende, men er 
langt sjældnere og som Regel kun faatalligt tilstede mel- 
lem mange C. marinus. Lyngby Sø, Fursø; Varna Mølle- 
dam ved Aarhus, Lading Sø. 

10. C. laterålis Marsh. Blandt Arterne med ikke 

forlænget Laarlinie paa Metasternum er denne Art kende- 

tegnet ved Størrelsen, Farven og den meget smalle Meso- 

sternalplade. Temmelig stærkt hvælvet. Oversiden blank. 

Sort, Pronotums Sider brunrøde, Vingedækkernes Spids- 

parti, undtagen den mørke Søm, samt Siderne og oftest 

et Parti bag Roden brunrøde; undertiden breder den brun- 

røde Farve sig stærkere; Følehorn og Palper rødgule, de 

førstes Kølle noget mørkere, Benene brunlige. Pronotum 

temmelig tæt og ikke særlig fint punkteret, Siderne mere 

rundede end hos den foregaaende, Baghjørnerne stump- 

vinklede, Bagranden som Regel ikke randet. Vingedæk- 

kerne med ikke særlig kraftige Punktrækker, Stribemel- 

lemrummene flade eller næsten flade, deres Punktur for- 

til omtrent af samme Styrke og Tæthed som Pronotums. 

Metasternalfeltet ret fint og spredt punkteret. Længde 

2,5—3 mm. 

Fra C. haemorrhoidalis, som Arten overfladisk ligner 

noget, saavel som fra C. impressus, adskilles den bl. a. 

let ved de meget lysere Kæbepalper og Pronotums lyse 

Sider, 

I Gødning og Plantemuld. Almindelig. 

11. C. unipunctåtus L. Fig. 23. Let kendelig ved 
Vingedækkernes Farve. Noget aflang, ret hvælvet. Over- 

siden blank. Sort, Prønotums Sider rødgule, Vingedækkerne 

gule, med bagtil sort Søm og bag Midten med en større 

eller mindre sort Fællesplet, der kun meget sjældent 
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mangler; Følehorn og Kæbepalper brungule, de førstes 

Kølle og de sidstes Endeled oftest mørkere, Benene 

brungule. Pronotum ret tæt og ikke ret kraftigt punkteret, 

Baghjørnerne stumpvinklede, 

Bagranden paa hver Side inden- 

for Baghjørnerne fint randet. 

Vingedækkerne med noget run- 

dede Sider, Punktstriberne ikke 
ret kraftige, Stribemellemrum- 

mene næsten flade, fortil med 

ret tæt Punktur, der kun er lidet 

finere end Pronotums. Mesoster- 

nalpladen smal, over 4 Gange 

saa lang som bred, Metasternal- 

feltet temmelig spredt og ikke 

særlig kraftigt punkteret, Laar- 

linierne ikke forlængede frem- Ein aske ipunc- g 
iz UR See SE efter forbi. Metasternalfeltet. 

Længde 2,2—3,2 mm. 

I Gødning og Plantemuld, udbredt men ikke helt al- 
mindelig. 

12. C.quisquilius L. Kendelig ved den langstrakte 

Form i Forbindelse med de lyse Vingedækker. Staar 

iøvrigt den foregaaende meget nær, men adskiller sig fra 

den ved gennemsnitlig ringere Størrelse, mindre stærkt 

hvælvet, mere langstrakt og paa Siderne mindre rundet 

Form og mere afrundede Baghjørner paa Pronotum. End- 

videre er Vingedækkerne gule, undertiden med en mørk 

Scutellarplet, Sømmen bagtil i det højeste lidt mørkere. 

Pronotums Sider eller Forhjørner rødgule. Længde 2— 

2,6 mm. 

Temmelig almindelig i Gødning og Plantemuld. 

13. C. terminåtus Marsh. (plagiåtus Er.). Let kende- 

lig fra alle de foregaaende ved ringere Størrelse og fra 

de 2 følgende ved ikke forlængede Laarlinier paa Meta- 
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sternum og lidt betydeligere Størrelse. Noget hvælvet, 

Oversiden blank. Sort, Vingedækkerne brungule, oftest 

med sorte Forhjørner og et sort Rodparti omkring Scu- 

tellum, der ikke sjældent forbinder sig med Forhjørner- 

nes sorte Parti og undertiden strækker sig bagud, delt af 

den lysere Søm; Følehorn, Kæbepalper og Ben rødgule. 

Pronotum ikke ret tæt og ikke særlig kraftigt punkteret, 

Baghjørnerne stumpvinklede, Bagranden ikke randet. 

Vingedækkerne med ret kraftige Punktstriber, Stribemel- 

lemrummenes Punktur fortil omtrent af samme Styrke og 

Tæthed søm Pronotums. Mesosternalpladen ikke 4 Gange 

saa lang som bred. Metasternalfeltet ret spredt punkteret. 

Længde 1,7—1,8 mm. 

Temmelig almindelig i Gødning og Plantemuld. 

14. C. pygmåeus Illig. Let kendelig fra alle Grup- 

pens andre Arter ved den ringe Størrelse i Forbindelse 

med de forlængede Laarlinier paa Metasternum, de ret 

skarpe Baghjørner paa Pronotum og de fortil svage eller 

udviskede 3 inderste Punktstriber paa Pronotum. Vor 

mindste Art. Noget hvælvet. Oversiden blank. Sort, Vinge- 

dækkerne varierende i Farve, snart brunrøde med sorte 

Forhjørner og et sort Scutellarparti, snart overvejende 

sorte, saa at kun Spidsen er lysere; Følehorn, Kæbepal- 

per og Ben brungule, de førstes Kølle mørkere. Prono- 

tum ret spredt og fint punkteret med stumpvinklede, men 

ret skarpe Baghjørner. Vingedækkerne med ret fine Punkt- 

striber, af hvilke de 3 inderste fortil er svagere eller ud- 

viskede, Stribemellemrummene fortil ret fint og lidet tæt 

punkterede. Mesosternalpladen smal, over 4 Gange saa 

lang som bred, Metasternalfeltet spredt og ret fint punk- 

teret, Laarlinierne naaende helt frem til Metasternums 

Forhjørner. Længde 1,3—1,6 mm. 

Almindelig i Gødning og Plantemuld. 

Victor Hansen: Vandkærer. 5 
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15. C. nigriceps Marsh. (céntrimaculåtus Sturm). 

Staar den foregaaende nær, men adskilles fra den ved de 

i Oversigten nævnte Kendemærker samt ved lidt bredere 

Hoved; lidt bredere "Krop; "tættere For liden reen 

Punktur paa Pronotum og lysere Følehornskølle og Pro- 

notum. Hovedet sort, Pronotum sort, med rødbrune Sider 

eller lysere eller mørkere brunt; Vingedækkerne brun- 

røde eller brungule, ofte hvert med en mørk Midtplet; 

Følehorn, Kæbepalper og Ben brungule. Vingedækkernes 

Punktstriber bagtil lidt dybere, den 3. og 4. fortil svagt 

indadbøjede, Stribemellemrummene fint og ret spredt 

punkterede. Længde 1,3—1,7 mm. 

Udbredt og ikke sjælden i Gødning og Kompost. 
Undertiden talrig i den tørre Gødning omkring Drivkasser. 

> NEDE. 2 

Vingedækkerne i Bunden med tydelig — omend hos 

C. granarius meget svag — Mikrochagrinering (skælagtig 

Netridsning), deres Stribemellemrum som Regel finere 

punkterede end Pronotum. Kroppens Farve sort, Vinge- 

dækkerne bagtil og ofte Pronotums Sider lysere. Meta- 

sternums Laarlinier ikke forlængede fremefter forbi Meta- 

sternalfeltet. Længde 1,3—2,4 mm. 

16. C. granårius Er. Denne og den følgende Art 

adskiller sig fra Gruppens 2 andre Arter ved, at Meso- 

sternalpladens bageste Spids er adskilt et lille Stykke fra 

Metasternalfeltets forreste Spids og ved lidt betydeligere 

Gennemsnitsstørrelse. Fra de 3 følgende Arter adskiller 

C. granarius sig ved tykkere 2. (trediesidste) Kæbepalpe- 

led, svagere mikrochagrinerede og derfor blankere Vinge- 

dækker, kraftigere Punkter i disses yderste Punktrækker 

samt ved, at Punktrækkerne bagtil er tydelige, bestaaende 

af kraftige Punkter, "der staar i tentkunmegettsvagteller 

næsten forsvunden Længdestribe, medens Punktrækkerne 

bagtil hos den følgende Art er svagere eller udviskede og 

hos de 2 andre Arter bestaar af finere Punkter i en tyde- 
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lig Længdestribe; endelig er 2. Punktrække bagtil nær- 

met stærkere til -Sømstriben end hos de følgende, saa at 

Afstanden meliem den og Sømstriben ikke (som hos de 

følgende) er væsentlig større end Afstanden mellem Søm- 

striben og Sømmen. Ret stærkt hvælvet. Sort, Vingedæk- 

kernes Spidsparti og ofte Pronotums Sider utydeligt af- 

grænset brunrøde, Følehornene brungule med mørkere 

Kølle, Kæbepalperne og Benene brunrøde eller brune. 

Pronotums Punktur ikke ret kraftig eller tæt, Baghjør- 

nerne noget stumpvinklede. Vingedækkernes Stribemel- 

lemrum som Regel, men ikke altid, med betydelig finere 

og mere spredt Punktur end Pronotum. Mesosternalpla- 

den højst dobbelt saa lang som bred, blank, ligesom Meta- 

sternalfeltet ret kraftigt punkteret. Længde 1,7—2,4 mm. 

Af denne Art, der vistnok overalt er betydelig sjæld- 
nere end de følgende, kendes hidtil kun 2 danske Stkr., 
det ene fundet ved Dønse Mose, d. 28. 4. 1899, det andet 
i Alslev Skov paa Falster, d. 19.4. 1925. Arten angives 
især at forekomme paa fugtige Sø- og Mosebredder. 

17. C. tristis Illig. (mintutus Gyll.). Adskilt fra 

Gruppens andre Arter ved Vingedækkernes bagtil svagere 

eller udviskede Punktrækker, fra C. granarius yderligere 

ved de under denne anførte Kendetegn og fra de 2 føl- 

gende yderligere ved, at Gennemsnitsstørrelsen er lidt 

betydeligere, at Mesosternalpladen og Metasternalfeltet 

ikke berører hinanden, og at Mesosternalpladen er c. dob- 

belt saa lang som bred og i Bunden glat og blank. Far- 

ven omtrent som hos den foregaaende, Kæbepalperne dog 

gennemgaaende noget mørkere, deres 2. Led c. dobbelt 

saa tykt som Endeleddet. Vingedækkernes Mikrochagrine- 

ring stærkere og tydeligere end hos den foregaaende, men 

næppe saa stærk som hos de 2 følgende, Stribemellem- 

rummenes Punktur betydelig finere og mere spredt end 

Pronotums. Længde 1,7—2,3 mm. 

Almindelig paa fugtig Bund; ogsaa paa Strandbredder 
under Tang. 

5% 
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18. C. convexiusculus Steph. (lågubris Payk.). - 

Adskilt fra Gruppens andre Arter ved smallere, omtrent 

3 Gange saa lang som bred Mesosternalplade. Farven 

omtrent som hos de 2 foregaaende, Vingedækkernes 

Spidsparti dog som Regel lysere, brungult, og lidt mere 

tydeligt afgrænset, afbrudt af den mørkere Søm og det 

mørkere 9. Stribemellemrum, langs Siderne forlænget 

fremefter til omkring Midten. I hvert Fald Kæbepalper- 

nes Endeled næsten altid mørkt. Vingedækkerne ret matte, 

Stribemellemrummenes Punktur fortil tydelig, men meget 

finere og mere spredt end Pronotums. Metasternalfeltet 

temmelig kraftigt ikke særlig tæt punkteret, dets forreste 

Ende svagt tungeformet fremtrukket. Længde 1,7—2 mm. 

Temmelig almindelig paa fugtig Bund, især ved Bred- 
derne af Skovsøer og -moser. ; 

19. C. subsulcåtus Rey (? sternålis Sharp). Ad- 

skilt fra de andre Arter i Gruppen ved Mesosternalpla- 

dens noget matte, fint mikroridsede Bund, de næsten 

altid helt rødgule Kæbepalper og den yderst fine og 

spredte Punktur paa Vingedækkernes Stribemellemrum. 

Ligner iøvrigt den foregaaende meget stærkt, men adskil- 

ler sig yderligere fra den ved, at Vingedækkernes Tilsmal- 

ning bagud begynder lidt længere fremme, at Punkterne i 

deres Punktstriber er finere, og at Metasternalfeltets forre- 

ste Ende er lidt mindre stærkt og noget bredere, ikke 

tungeformet fremtrukket. Længde fS mme 

Arten findes i Selskab med den foregaaende og er 
vistnok udbredt med denne, men har hidtil været sam- 
menblandet med den. Boserup Skov (i stort Antal paa 
Bredderne af en Skovsø), Søllerød, Damhusmosen, Donse, 
Aagesholm, Ryget, Lejre; Skanderborg. 

2. Underslægt Paracércyon Seidl. 

Metasternalfeltets forreste Spids med et skarpt vinkel- 

formet Udsnit til Optagelse af Mesosternalpladens bage- 
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ste Spids (Fig. 21). Vingedækkerne forholdsvis stærkt til- 

spidsede bagud. 

20. C. anålis Payk. (flåvipes Thunb.). Temmelig 

stærkt hvælvet. Oversiden blank. Sort, Vingedækkernes 

Spidsparti og undertiden deres og Pronotums Siderande 

rødgule, Følehorn og Kæbepalper rødgule, Benene brun- 

røde. Pronotum temmelig fint og ikke særlig tæt punk- 

teret. Vingedækkerne med svagt næbformet nedadtrukket 

Spids, Punktstriberne bagtil lidt kraftigere, Stribemellem- 

rummenes Punktur fortil omtrent af samme Styrke og 

Tæthed som Pronotums. Mesosternalpladen c. 3 Gange 

saa lang som bred; Metasternums Laarlinier ikke forlæn- 

gede fremefter. Længde 1,8—2,2 mm. 

Almindelig paa fugtig Bund og i Plantemuld. 

4. Megastérnum Muls. 

Nærbeslægtet med Cercyon, men adskilt fra 

denne Slægt ved, at Prosternum mellem Forhof- 

terne danner en sekskantet, bagtil til Optagelse af 

Mesosternalpladens Spids vinkelformet indskaaret 

Plade, at Mesosternalpladen er bred, femkantet og 

bagtil kun adskilt ved en Tværsøm fra Metaster- 

num, at dette fortil paa hver Side har en Fure 

til Mellemskinnebenene, at Vingedækkernes Side- 

dækker fortil er meget smallere, og at hele Under- 

siden, undtagen Bagbrystets Episterner, er nøgen. 

Kæbepalperne c. saa lange som Følehornene, deres 

2. (trediesidste) Led meget stærkt fortykket, Ende- 

leddet tydeligt længere end det forégaaende Led. 

Forskinnebenenes Yderrand ved Spidsen med et 

tydeligt Udsnit, bag dette kun med yderst fine og 

korte Børster (Fig. 17, Nr. 2). 
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1. M. boletåphagum Marsh. Fig. 24. Kort, højt- 

hvælvet. Oversiden blank. Sort eller brun, Følehorn, 

Kæbepalper og Ben rødlige. Pronotum temmelig fint og 

spredt punkteret. Vingedæk- 

kerne undertiden meget fint 

mikrochagrinerede, Punkt- 

striberne fine, Stribemel- 

lemrummene meget fint og 

spredt punkterede. Længde 

1,7—2 mm. 

" - Almindelig paa fugtig 
Bund, i Plantemuld og Gød- 
ning, undertiden ogsaa i 
Svampe. 

5. Cryptopleurum Muls. 
Fig. 24. Megasternum boletopha- ” 

gum. X 20. Adskilt fra den fore- 

gaaende Slægt ved, at 

Oversiden er tyndt behaaret, at Mundskjoldet er 

adskilt fra Panden ved en i Midten afbrudt Tvær- 

fure, at Pronotums Sider i Midten er stumpvink- 

let udvidede, at Prosternal- og Mesosternalpla- 

derne er større og bredere, at Metasternum er 

forsynet med en tvebuet, skraat fremadrettet Laar- 

linie paa hver Side, og at Forskinnebenene mang- 

ler Udsnit ved Spidsen. 

Oversigt over Arterne. 

1. De inderste af Vingedækkernes Stribemellem- 
rum kun bagtil tydeligt hvælvede, de yderste 
ikke paafaldende stærkt hvælvede. Mindre, 
150-E2M E FENSS ES GE EE RRREE ENN 1. minutum: 

Vingedækkernes Stribemellemrum hvælvede i 
hele deres Længde, de yderste paafaldende 
stærkt, næsten kølformet hvælvede. Større, 
PAR GES PAPA 10 V 09 BEBEL SE IKE PEN SS NE NT Kr 2. cCrena tim: 
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RG mmm Ear (atomirium Oliv NE 925] 

Kort, ret hvælvet. Sort, Vingedækkernes Spidsparti og 

ofte ogsaa Skulderbulen rødlige, Følehorn og Ben rødlige, 

de førstes Kølle oftest mør- 

kere, Kæbepalper rødlige 

elleræbrunstkPronotumtret 

tæt og kraftigt punkteret. 

Vingedækkerne med bagtil 

dybere Punktstriber, Stribe- 

mellemrummenes Punktur 

fortil ret spredt, men mindst 

lige saa kraftig som Prono- 

tums. Længde 1,6—2 mm. 

Almindelig i Gødning, 
Plantemuld og Svampe. 

PCERE ondt um Panz N 

Lignerden foregaaende,men. Fig, 25. Cryptopleurum minutum. 
adskiller sig fra den ved de SEP PE 

i Oversigten nævnte Kende- 

mærker, samt ved, at Hovedets afbrudte Tværfure er bre- 

dere, at Pronotums Punktur er tættere og kraftigere, at 

Vingedækkernes Punktrækker ogsaa fortil er dybe, og at 

Stribemellemrummenes Punktur er tydeligt finere end 

Pronotums. Længde 2,1—2,2 mm. 

Meget sjældnere end den foregaaende. Høvblege paa 
Høje Møen (i Hestegødning); Birkelse (i Kogødning), 
Hals, Randers, Bygholm, Trelde, Esbjerg (paa Stranden 
under Tang), Fanø, Hovslund (i Kogødning). 

7. Underfamilie Hydrophilinae. 

Kroppens Omrids (undtagen hos Berosus) ikke 

tydeligt indsnævret mellem Pronotum og Vinge- 

dækkerne. Følehornene 7—9-leddede, de 3 yder- 

stel bed behaadrede” Forhoftferne tapformet. frem- 

springende eller tværbrede, deres Hoftegruber bag- 
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til aabne. Mellemhofterne mere eller mindre tvær- 

brede, med tydelig Trochantinus. Mellem- og Bag- 

føddernes 1. Led kortere end 2. Led eller endog 

manglende (Cymbiodyta); Bagføddernes Kloled 

kortere end de andre Led tilsammen. Bagkroppen 

med 5—(6 frie Bugled. 

Oversigt over Slægterne. 

1. Meso- og Metasternum i Midten med en fælles 
Længdekøl. De danske Årters Længde 14— 
AT MM NS RENS SELE DT, SURT AT SOE SR ASSER P% 

Meso- og Metasternum ikke med fælles Længde-" 
køl. De danske Arters Længde 1,1—9,5 mm. 3. 

2. Længdekølen paa Mesosternum naar fremefter 
forbi Forhofterne. Længde 32—47 mm ...... 

PREV ROLES? 
Længdekølen paa Mesosternum naar fremefter 

ikke forbi Forhofternes Midte. Længde 14— 
IKEK 800 0 ERE SET ERE REE ES Dæss RRS 3. Hydrophilus. 

3. Hovedet med stærkt fremspringende Øjne. Scu- 
tellum meget længere end bredt, bagtil stærkt 
tilspidset. Mellem- og Bagskinnebenene paa 
Indersiden med lange Svømmehaar"). Længde 
SEERE JES D) 10 H 0 SIRENE GERE SUE Er SÅS NE SAFE STD vlgser 1. Beråsus. 

Hovedet med ikke eller svagt fremspringende 
Øjne. Scutellum som Regel ikke meget læn- 
gere end bredt eller ikke stærkt tilspidset 
bagtil. Mellem- og Bagskinnebenene uden 
Svømmehaarspaaindersid ene 4. 

4. Kæbepalpernes Endeled længere end det fore- 
våaendes, LEA: 2 227 LS Soon SAREEN SEN ENEEREES: SE 

Kæbepalpernes Endeled kortere eller saa langt 
sommdetsforesadendente deres 10. 

5. Vingedækkerne bagtil uden fordybet Sømstribe 
Im acecobns 

Vingedækkerne bagtil med fordybet Sømstribe 6. 
6. Vingedækkerne med. tydelige Punkstriber eller 

Punktrækker. Længde 6—9,5 mm........... fl: 
Vingedækkerne, i hvert Fald fortil, uregelmæs- 

sistøpunkterede Længden ES me 8. 

1) Da disse Haar lægger sig tæt op ad Benet, er de vanskelige at 

opdage. 
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7. Vingedækkerne, bortset fra Sømstriben, med 
fine Punktrækker. Metasternums Midtkøl bag- 
til naaende forbi Mellemhofterne........... 

4. Limn&xenus. 
Vingedækkerne hos den danske Art med for- 

dybede Punktstriber. Metasternums Midtkøl 
bagtil ikke naaende forbi Mellembofterne... 

5. Hydråbius. 
8. Hoved, Pronotum og Scutellum mikroskopisk 

fint punkterede eller chagrinerede. Længde 
RIGE IES ETS ED EET me 12. Chaetårthria. 

Hoved, Pronotum og Scutellum tydeligt punk- 
ternede hbængder 23 ae ER 

9. Bagføddernes 1. Led ikke halvt saa langt som 
2. Vingedækkerne ret fint punkterede. Føle- 
hornene oledde de eee eee 6. Ånacaena. 

Bagføddernes 1. Led over halvt saa langt som 
2. Vingedækkerne (hos den danske Art) groft 
"punkterede. Følehornene 8-leddede......... 

T. Paracymus. 
10. Vingedækkerne bagtil uden fordybet Sømstribe. 

9. Helåchares. 
Vingedækkerne bagtil med en fordybet Søm- 
SED ERE ES RE ENE ER BEDES Is 

11. Fødderne 5-leddede, 1. Led meget kort. Prono- 
tums Bagrand fint randet ......... 8. Enéchrus. 

Mellem- og Bagfødderne 4-leddede. Pronotums 
Basrandiikke rande rr en 10. Cymbiddyta. 

1. Berosus Leach. 

Let kendelig fra de følgende Slægter ved, at 

Kroppens Omrids er tydeligt indsnævret mellem 

Pronotum og Vingedækkerne, og iøvrigt udmær- 

ket ved, at Øjnene er stærkt hvælvede og frem- 

springende, at Følehornene er 7-leddede, at Scu- 

tellum er betydeligt længere end bredt og bagtil 

stærkt tilspidset, at Vingedækkernes Siderand for- 

til (naar Dyret betragtes fra Siden) buer opad 

mod Roden, og at Mellem- og Bagskinneben (og 

-fødder) er forsynede med lange Svømmehaar. 
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Følehornene ret korte, med 3-leddet, behaaret 

Kølle, til hvilken 4. Led danner en Overgang. 

Kæbepalperne længere end Følehornene, Endeled- 

det længere end det foregaaende Led. Pronotum 

meget bredere end langt, smallere end Vingedæk- 

kerne, tilsmalnet fremefter. Vingedækkerne højt- 

hvælvede, plumpe, med Punktstriber. Prosternum 

foran Forhofterne meget kort, Forhofterne tapfor- 

mede, stærkt fremstaaende. Benene ret lange, 

Laarene mod Roden fortykkede, i hvert Fald i in- 

derste Halvdel tæt behaarede, Skinnebenene c. saa 

lange som Fødderne, hvert med 2 tydelige, ulige 

lange Endesporer, 1. Fodled meget kort, Endeled- 

det højst saa langt som de 2 foregaaende Led til- 

sammen, Kløerne slanke, med en spids Tand ved 

Roden. Bagkroppen oftest med 6 frie Bugled. 

Hannen er kendelig ved tydeligt udvidede 

Forfødder. 

Oversigt cver Arterne. 

1. Vingedækkernes Siderand bagtil, nær Sømspid- 
sen med en lang, spids, bagudrettet Torn 
(Fi FRB) FS AN: sy Fare alerr SAGS SO RERESRRISRESS l. spinåsus. 

Vingedækkernes Siderand uden Torn bagtil... 2. 

NEDE 
Fig. 26. Vingedækkernes Spids hos Berosus spinosus. 

2. Bagføddernes Kloled kortere end de 2 foregaa- 
ende Led tilsammen. Pronotums Punktur 
mindre kraftig og tæt. Metasternum paa hver 
Side med en skraat fremadrettet Laarlinie .. 

2. signaticdllis. 
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Bagføddernes Kloled saa langt som de 2 fore- 
gaaende Led tilsammen. Pronotums Punktur 
kraftigere og tættere. Metasternum uden Laar- 
ne sr SEE ES ET NR 3. låridus. 

1. B. spindsus Stev. Oversiden brungul, Hovedet 

ofte delvis mørkere, Vingedækkerne som Regel med ud- 

viskede mørke Pletter, Undersiden overvejende sort; 

Kæbepalper, Følehorn og Ben rødgule, de førstes Ende- 

led med mørk Spids. Pronotums Punktur ikke ret kraftig. 

Vingedækkerne med ikke særlig kraftige Punkstriber, 

Stribemellemrummene med oftest noget uregelmæssig, 

rækkevis Punktur, Sømhjørnerne kort tandformet ud- 

trukne. Mesostern»um med en svag Midtkøl, 1. Bugled 

med en kort Midtkøl ved Roden. Længde 4,5—5,5 mm. 

å g: Vingedækkerne blanke, ikke chagrinerede. 

2: Vingedækkerne med meget fin, fortil svagere eller 

forsvindende Mikrochagrinering og derfor især bagtil lidt 

mattere. 

Hidtil kun fundet paa Sjælland (Amager, Damhussøen, 
Strandmøllen, Knudshoved), men muligvis mere udbredt. 
Den foretrækker stillestaaende Brakvand. 

2. B. signaticållis Charp. (aericeps Curt.). Over- 

siden brungul, Hovedet, 2 ofte sammensmeltede Længde- 

midtpletter paa Pronotum og Scutellum mørkt metalliske, 

Vingedækkerne oftest mørkplettede; Undersiden sort; 

Kæbepalper, Følehorn og Ben rødgule, Spidsen af de før- 

stes Endeled og Laarene mod Roden oftest mørkere. 

Pronotums Punktur og Vingedækkernes Punktstriber lidt 

kraftigere end hos den foregaaende, Stribemellemrum- 

mene med oftest noget uregelmæssig rækkevis Punktur, 

3., 5. og 7. Mellemrum yderligere med nogle grovere 

Punkter. Mesosternums Midtkøl foran Mellemhofterne 

tandformet fremstaaende. 1. Bugled. med en kort Midtkøl 

ved Roden, 5. Bugleds Bagrand i Midten med et Udsnit, 

Udsnittet i Midten med 2 smaa Tænder. Længde 4— 

5,5 mm. . 
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åg: Vingedækkerne blanke, uden Chagrinering. 5. Bug- 

led med mere tætstillede Tænder i Randudsnittet, og foran 

disse med en kort Midtkøl. 

2: Vingedækkerne matte, tydeligt mikrochagrinerede. 

Hidtil kun fundet i Jylland (Langaa, Asbo, Esbjerg, 
Fanø, Sneumaa). 

3 BNlUridus Ls Eris 27 io nertdenkforesaaende, 

men adskilles let fra den ved de i Oversigten nævnte 

Fig. 27. Berosus luridus. X 10. 

Kendemærker, samt ved betydeligt ringere Gennemsnits- 

størrelse, kraftigere Punktstriber paa Vingedækkerne og 

kraftigere Punktur i Stribemellemrummene, Mangel af 

grovere Punktur i 3., 5. og 7. Mellemrum og meget læn- 

gere Midtkøl paa 1. Bugled. Længde 3,5—4,8 mm. 

g: Vingedækkerne blanke, uden Chagrinering. 5. Bug- 

led påa hver Side foran Randudsnittets Hjørne med en 

kort Længdekøl. 

2: Vingedækkerne lidt mattere paa Grund af svag, 

udvisket, Mikrochagrinering. 
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Udbredt og temmelig almindelig, baade i Fersk- og 
Brakvand. 

2. Hydrous Leach. 

Denne og den følgende Slægt er straks kende- 

lig fra alle vore andre Vandkærslægter ved deres 

betydelige Størrelse og udmærker sig iøvrigt ved, 

-at Meso- og Metasternum i Midten har en fælles 

Længdekøl, der hos denne Slægt fortil naar forbi 

Forhofterne og bagtil (hos de danske Arter) fort- 

sættes i en lang, spids, i hvert Fald til Midten af 

2. Bugled naaende Torn. Mundskjoldets Forrand | 

bredt og svagt indbuet. Øjnene hvælvede, ret frem- 

staaende. Følehornene korte, 9-leddede, 6. Led ud- 

hulet, omfattende 7. Leds Rod, 7.—10. Led be- 

haarede, dannende en Kølle, udhulede paa Yder- 

siden, 7. og 8. Led uregelmæssigt halvmaanefor- 

mede, opadtil med en med Randhaar forsynet 

Forlængelse. Kæbepalperne meget længere end 

Følehornene, Endeleddet meget kortere end det 

foregaaende Led. Pronotum meget bredere end 

langt, tilsmalnet fremefter. Scutellum meget stort. 

Vingedækkerne hvert med 5 Punktrækker, Mel- 

lemrummene hvert med 2 fordybede, fortil for- 

svindende Længdestriber. Prosternum fortil i Mid- 

ten med en Knude, der bagtil er forsynet med 

en til Mesosternalkølens Forrand svarende Ud- 

huling. Forlaarenes Rod behaaret. Skinnebenenes 

Spids med 2 kraftige, ulige lange Torne. Mellem- 

og Bagfødderne stærkt sammentrykte, langs Inder- 

randen med Svømmehaar, 1. Led meget kort, 2. 

Led oftest omtrent saa langt som de 3 følgende 
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Led tilsammen, Kløerne ved Roden med en Tand. 

Bagkroppen med 5 frie Bugled. 

Hannen er kendelig ved en stor, trekantet 

Udvidelse paa Undersiden af Forføddernes Kloled. 

Oversigt over Arterne. 

1. Bugen i hele dens Længde i Midtlinien med en 
tagformet KØL 747 JER SRER  AØE ASER GE SER 1. piceus. 

Bugen langs Midten hvælvet, men ikke kølet, 
kun 5. Bugled mod Spidsen med en Midtkøl 

: 2. atérrimus. 

1. H. piceus L. Sort, Følehorn og Kæbepalper rust- 

røde, Bugens Sider med rødligt gennemskinnende Pletter. 

Oversiden blank, i Dyrets levende Live med sortgrønt 

Skær, fint mikropunkteret. Pronotum paa hver Side med 

uregelmæssig Punktur. Vingedækkerne bagtil baadformet 

tilsmalnede. Bryst, 1. Bugled og de. følgende Bugleds 

Sider tæt behaarede. Længde 34—47 mm. 

å: Forføddernes Kloled paa Undersiden med en stor, 

trekantet, mod Kloroden fremtrukket Udvidelse, den in- 

derste Klo længere og kraftigere end den yderste. Mel- 

lemskinnebenenes Spids paa Indersiden med et Knippe 

lange, rustgule Svømmehaar. Mesosternalkølen i Midten 

udvidet og med en bred, udhulet Længdegrube. 

2: Mesosternalkølen smal, i Midtlinien svagt furet. 

I stillestaaende Ferskvand med mudret Bund; udbredt, 
men temmelig sjælden, 

2 "Hstaterrimus Eschi Fis 283 Eet kendelser 

den foregaaende ved det i Oversigten nævnte Kende- 

mærke. Endvidere er Gennemsnitsstørrelsen lidt ringere. 

Længde 32—40 mm. 

.åZ: Forføddernes Udvidelse ikke fremtrukket mod 

Kloroden, den inderste Klo længere og kraftigere end den 

yderste. Skinnebensspidsens Haarknippe mindre end hos 
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den foregaaende. Mesosternalkølen temmelig smal, længde- 

furet til Forranden. 

2: Mesosternalkølens Længdefure svagere, men lige 

saa lang. 

Fig. 28. Hydrous aterrimus, 2. X 1,4. 

Udbredt og temmelig almindelig; under lignende For- 
hold som den foregaaende. 

3. Hydrophilus Leach. 

Adskilt fra den foregaaende Slægt ved, at Kølen 

paa Meso- og Metasternum fortil er forsynet med 

en lille, i Profil tydelig Tand og ikke naar forbi 

Forhofternes Midte og bagtil fortsættes i en kor- 

tere Torn, der ikke naar forbi Baghofterne, at 

Prosternum i Midten har en skarp, tagformet 

Længdekøl, at Mundskjoldets Forrand ikke er ind- 
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buet, at de 2 næstsidste Følehornsleds Forlæn- 

gelse ikke har Randhaar og at Størrelsen er ringere. 

Hannen er kendelig paa de ved Roden stær- 

kere krummede Kløer. 

Fig. 29. Hydrophilus”caraboides, 9. X 3. 

1. H. caraboides L. Fig. 29. Sort, Følehornene 

rødlige med mørk Kølle, Kæbepalperne rødlige eller 

brunlige. Oversiden blank, i Dyrets levende Live med 

grønsort Skær, yderst fint punkteret. Pronotum paa hver 

Side foran Midten med en kort, skraa Række tætstillede 

Punkter og langs Siderne uregelmæssigt punkterede. 

Vingedækkerne hvert med 5 Punktrækker, af hvilke de 3 

yderste er fordoblede og uregelmæssige, Mellemrummene 

ofte hvert med 2 fine, fortil forsvindende Punktstriber. 
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Brystet og Bugen, undtagen et trekantet Spidsparti, tæt 

behaarede. Prosternalkølen bagtil trukket ud i en spids, 

skraat nedadrettet Torn. Længde 14—18 mm. 

Almindelig. 

4. Limnoxenus Motsch. 

Let kendelig fra de følgende Slægter ved den 

betydelige Størrelse i Forbindelse med det højt 

Fig. 30. Limnoxenus niger, 2. X 6. 

tagformet kølede Prosternum. Staar iøvrigt den 

følgende Slægt meget nær, men adskiller sig fra 

den ved, at Mesosternums Midtkøl har omtrent 

horisontal Underrand og bagtil springer tandformet 

frem, at Metasternums Midtkøl er længere og bag- 

til naar forbi Mellemhofterne, at Baglaarene ogsaa 

i Rodhalvdelen kun er meget spredt behaarede, og 

Victor Hansen: Vandkærer. 6 
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at Mellem- og Bagfødderne er stærkere sammen- 

trykte. 

1. L. niger Zschach (oblångus Hbst.). Fig. 30. Vor 

fjerdestørste Vandkær. Aflang, hvælvet, sort, Oversiden 

blank, undertiden med mørkegrønt Skær; Følehorn og 

Kæbepalper delvis brunrøde, Benene sorte eller brune, 

med lysere Fødder, Bugens 1.—4. Led ofte med lys Side- 

plet. Oversiden med ret tæt, paa Pronotum kraftigst Punk- 

tur. Pronotum paa hver Side med nogle grovere Punkter, 

der er ordnede i en indadtil afbrudt Ring. Vingedækkerne 

med fine, regelmæssige Punktrækker, af hvilke Sømræk- 

ken bagtil er fordybet til en skarp Stribe, de afvekslende 

Stribemellemrum med grovere Punktur. Længde 8—9,5 mm. 

g: Kløerne stærkere krummede end hos 9. 

I stillestaaende, vegetationsrigt Ferskvand. Hidtil kun 
fundet ved Kjøng, paa Knudshoved og ved Gaabense 
(Nordfalster); 7/5, %/6, 72/9. 

5. Hydrøbius Leach. 

Aflang, hvælvet. Øjnene lidet fremstaaende; 

Følehornene 9-leddede, 6. Led dannende en Over- 

gang til den 3-leddede, behaarede Kølle; Kæbe- 

palpernes Endeled længere end det foregaaende 

Led. Pronotum meget bredere end langt, tilsmal- 

net fremefter, Bagranden ikke randet. Scutellum 

temmelig stort. Vingedækkerne (hos den danske 

Art) med fordybede Punktstriber. Prosternum i 

det højeste med meget svag Midtkøl eller -knude. 

Mesosternum i Midten med en trekantet (hos den 

danske Art spids) Køl, Metasternum med en meget 

kort Midtkøl, der bagtil ikke naar forbi Mellem- 

hofterne. Bagkroppen med 5 frie Bugled. Under- 
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siden og Laarenes Rodhalvdel tæt behaaret. Skinne- 

benene med kraftige, ulige lange Endesporer, Fød- 

derne noget sammentrykte, 1. Led meget kort. 

1. H. faåscipes L. Fig. 31. Oversiden blank, sort 

eller helt eller delvis brunlig, undertiden med svagt Metal- 

Fis AB ELydrobius Hus case 

skær, Undersiden sort, Bugleddene med rødlige Sideplet- 

ter, Følehorn og Kæbepalper ,delvis brunrøde, Laarene 

mørke, deres Spids samt Skinneben og Fødder brunrøde. 

Oversiden temmelig tæt punkteret. Pronotum paa hver 

Side med nogle grovere Punkter, ordnede i en indadtil 

aaben Ring. Vingedækkernes Punktstriber bagtil kraftigere og 

dybere, de afvekslende Stribemellemrum med grovere Punk- 

ter, der undertiden (var. Rottenbérgi Gerh.) helt eller 

delvis er rykkede ind i selve Punktstriberne. Undertiden 

6G+ 
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(var. subrotuåndus Steph. (picicrus Thoms.)) er Kroppen 

noget kortere og Skinnebenene samt Laarene i hele deres 

Udstrækning mørke. Længde 6—7,5 mm. 

åg: Kløerne lidt stærkere krummede end hos 9. 

En af vore almindeligste Vandkærarter. 

6. Anacaena Thoms. 

Staar den foregaaende Slægt nær, men adskil- 

ler sig fra den ved meget ringere Størrelse og 

uregelmæssigt punkterede Vingedækker. Kroppen 

højt hvælvet. Følehornene 9-leddede. Kæbepalper- 

nes Endeled længere end det foregaaende Led. 

Vingedækkerne ret fint punkterede, bagtil med 

fordybet Sømstribe. Laarene tæt behaarede, und- 

tagen i yderste Tredjedel; Bagføddernes 1. Led 

ikke halvt saa langt som 2. Led. 

Oversigt over Arterne. 

1. Mesosternum i Midten foran Mellemhofterne i 
det højeste med en lille Knude eller Tvær- 
liste. Gennemsnitlig større, 2,5—3 mm. Kort 
og fbre de Nøj ten ke tee er 1. glåbulus. 

Mesosternum i Midten foran Mellemhofterne 
med en fremstaaende, skarp, bagudrettet Tand. 
Gennemsnitlig mindre, 2—2,8 mm. Lidt min- 
drenbre dt or hvælvet seere ERR RER 2 

2. Hovedet foran Øjnene i det højeste ganske 
smalt rødligt. Gennemsnitlig lidt større, 2,3— 
PR) DU DO UNE ere rense rd ER ts bre 2 limbåta. 

Hovedet foran Øjnene med en stor, trekantet 
rødgul Plet paa hver Side. Gennemsnitlig lidt 
mindre, 2—2,5 mm. Vingedækkerne lyst brun- 
gule, ofte med mørk Søm og Skulderplet... 

bipustulåta. 

1. A. glåbulus Payk. Kort, bred og højt hvælvet. 

Sort, Oversiden blank, Pronotums og Vingedækkernes 
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Sider lysere, Benene brunrøde, Følehorn og Kæbepalper 

rødlige, de førstes Kølle og i hvert Fald Spidshalvdelen 

af de sidstes Endeled mørkere. Oversiden tydeligt, ikke 

særlig tæt punkteret. Kæbepalpernes Endeled c. 3 Gange 

saa langt som bredt. Længde 2,5—3 mm. 

Udbredt og ikke ret sjælden. Den foretrækker temme- 
lig stærkt rindende Ferskvand, f. Eks. Skovbække. 

2. A. limbåta Fabr. Fig. 32. Let kendelig fra den 

foregaaende ved de i Oversigten angivne Kendemærker 

samt ved, at Kæbepalper- 

nes Endeled er slankere, 

c. 4 Gange saa langt som 

bredt. Farven er stærkt 

varierende; mørke Styk- 

ker. er farvede omtrent 

som den  foregaaende, 

dog er som Regel Kæbe- 

palpernes Endeled helt 

mørkt. Ofte (var. ochrå- 

cea Steph.) er Vingedæk- 

kerne brune eller brun- 

gule. Undertiden (var. ni- 

tida Heer) gælder dette 

ogsaa Pronotum og en Fig. 32. Anacaena limbata. X 16. 

smal Rand paa Hovedet ' 

foran Øjnene; Pronotum er da forsynet med 3 mørke, 

ofte sammenflydende Pletter, saa at der dannes 2 lyse 

Pletter paa Pronotums Rod, og paa Vingedækkerne er 

oftest Sømmen mørk, begrænset af en lys Stribe og en 

mørk Skulderplet samt undertiden forskellige smaa mørke 

Punktpletter tilstede. Længde 2,3—2,8 mm. 

Meget almindelig, baade i Fersk- og Brakvand, ogsaa 
undertiden i rindende Vand. 

[A. bipustulåta Marsh. Ligner A. limbata var. nitida 
stærkt, men adskilles fra den ved de i Oversigten angivne 
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Kendetegn samt ved, at Kæbepalpernes Endeled (der er 
omtrent 4 Gange saa langt som bredt) ved Roden er lyst 
i større Udstrækning, at Scutellum oftest er lysere og at 
Oversidens Punktur oftest er finere og mere spredt. 
Længde 2—2,5 mm. 

Denne Art er bl. a. fundet i England. Den angives at 
foretrække Vandhuller med klart, ret dybt Vand, der er 
dækket af Andemad (Lemna).] 

7. Paracymus Thoms. 

Staar Hydrobius nær men adskilles let fra alle 

de andre Slægter i Underfamilien ved de 8-led- 

dede Følehorn i Forbindelse med Størrelsen og 

Vingedækkernes bagtil fordybede Sømstribe. Kæbe- 

palpernes Endeled længere end det foregaaende 

Led. Vingedækkerne uregelmæssigt punkterede. 

Mellem- og Bagføddernes 1. Led forholdsvis langt, 

lidt over halvt saa langt 

som 2. Led; Laarene, und- 

tagen de bageste, tæt be- 

haarede paa den inderste 

Del. ; 

1: PiaenenseGerme 

Fig. 33. Aflang, ret stærkt 

hvælvet. Oversiden blank, 

mørkt bronzefarvet, Kæbe- 

palper, Følehorn og Ben rød- 

lige, Spidsen af de førstes 

Endeled, Følehornskøllen og 

oftest Laarene helt eller mod 

Roden mørkere. Oversiden 
Fig. 33. Paracymus aeneus, d. Ø 

i ; SAR då ret kraftigt og tæt punkteret. 
Mesosternum fra Forranden 

til foran Mellemhofterne med en Længdemidtkøl, der bag- 

til er stærkt hævet og ender i en meget lille, stump 
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bagudrettet Tand. Mellemlaarenes tætte Behaaring kun 

naaende omtrent til Midten. Længde 2,5—3,2 mm. 

gå: Den inderste  Forklo fortykket, lidt før Midten 

vinkelformet bøjet, derfra til Spidsen næsten lige (hos 2 

jævnt krummet), Forføddernes Kloled paa Undersiden nær 

Spidsen med et lille, tandformet Fremspring. Bagfødderne 

omtrent saa lange som (hos 2 tydeligt kortere end) Bag- 

skinnebenene. 

Især i Brakvand; herhjemme hidtil kun fundet paa 
Amager (ved Østkysten, bl.a. lidt Nord for Dragør i en 
Krudttaarnsgrav), ved Avedøre, paa Falster og ved Assens. 

8. Enåchrus Thoms. 

(Philydrus Sol.). 

Kroppen mere eller mindre aflang. Øjnene 

næppe fremstaaende. Følehornene 9-leddede, 6. Led 

dannende en Overgang til den 3-leddede, behaa- 

rede Kølle. Kæbepalpernes 2. Led langt, med kon- 

veks Inder- (For-) side og konkav eller (E:. melano- 

cephalus) næsten lige Yder-(Bag-) side, 3. Led 

meget kortere end 2. Led. Endeleddet kortere eller 

(E. melanocephalus) saa langt som 3. Led. Prono- 

tums Bagrand fint randet. Vingedækkerne som 

Regel uregelmæssigt punkterede, med bagtil for- 

dybet Sømstribe. Laarene tæt behaarede, undtagen 

Spidspartiet, Fødderne 5-leddede, 1. Led meget 

… kort. Bagkroppen med 5 frie Bugled. 

Oversigt over Arterne. 

1. Kæbepalpernes Endeled c. saa langt som det 
foregaaende Led. Vingedækkerne i bageste 
Halvdel med regelmæssige, dog lidet frem- 
trædende Punktrækker. Længde 4,2—4,6 mm 

1. melanocéphalus. 
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Kæbepalpernes Endeled tydeligt kortere end 
det foresaaende Le de NREN PA 

2. Mindre, 3—4 mm. Pronotum paa hver Side 
uden eller kun med faa grovere Punkter ... 3. 

Større, 4,2—6,5 mm. Pronotum paa hver Side 
med grovere Punkter, ordnede uregelmæssigt 
i en Kreds (hos E. frontalis undertiden 
UV delt) 5 AL. at at AL, SET nÅe SERGE ES SR R REESE 4. 

3. Spidsen af Kæbepalpernes Endeled sort. Gen- 
nemsnitligt lidt mindre og smallere. 2. minttus. 

Spidsen af Kæbepalpernes Endeled lys. Gennem- 
snitligt lidt større og bredere .... 3. coarctåtus. 

4. Vingedækkerne temmelig kraftigt og tæt, ens- 
artet punkterede, uden fremtrædende Længde- 
rækkerkafsroverenestinkte seere 4. frontålis. 

Vingedækkerne hvert med 3 uregelmæssige, 
mere eller mindre tydeligt fremtrædende 
EængderækkerkafseroverekBun ke renee 5. 

5. Pronotum med en stor, sort Midtplet, der er 
bredere end lang og bagtil i Størstedelen af 
sin Bredde naar til Bagranden af Pronotum. 
Hovedet hos begge Køn sort, med lys Plet 
foran Øjnene. Kæbepalpernes Endeled med 
Mørk SPIS. Kr de Her MUSEE 5. fuscipénnis. 

Pronotums Midtplet ikke saa mørk, mere ud- 
visket, mindre bred og bagtil oftest højst i 
Midten naaende til Pronotums Bagrand. Ho- 
vedet i hvert Fald hos & i større Udstræk- 
Ding ly SEES SE ESS ET 2 BE MESSER 

6. Kæbepalpernes 2. Led delvis mørkt, i hvert 
Fald midt paa Undersiden. Lidt bredere og 
gennemsnitligt lidt større, 5,5—6,5 mm ..... 

8. teståceuns: 
Kæbepalperness2æke dene sys (Reese 

7. Kæbepalpernes Endeled med mørk Spids. Ho- 
vedet hos 2 sort, med en lys Plet foran Øj- 
nene, hos $ med sort Pande. Vingedækkerne 
lidt kraftigere punkterede . 6. quadripunctåtus. 

Kæbepalpernes Endeled helt lyst. Hovedet som 
Regel lyst i større Udstrækning ..... TDK CONOr 

1. E. melanocéphalus Oliv. (bicolor Payk.). Stær- 

kere hvælvet end de følgende Arter og med kortere Kæbe- 

palper og Fødder end disse. Hovedet, med Undtagelse af 

en gul Sideplet foran Øjnene, Undersiden og Benene 
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sorte, Pronotum og Vingedækker, Følehorn og Kæbepal- 

per gule, Spidsen af de sidstes Endeled samt Følehorns- 

køllen mørke. Oversiden blank, ret kraftigt og tæt punk- 

teret, Hoved og Pronotum uden tydeligt fremtrædende, 

grovere Punkter paa Siderne. Længde 4,2—4,6 mm. 

åg: Forkløerne i Midten stærkt bøjede, derfra til Spid- 

sen kun svagt krummede (hos 2 noget mere jævnt krum- 

mede). 

Stedegen og sjælden. Foretrækker vistnok stillestaa- 
ende, vegetationsrigt Ferskvand. København, Amager, 
Strandmøllen; Fanø. 

2. E. minutus Fabr. (marginéllus Thoms.). Denne 

og den følgende Art er let kendelige ved deres ringe 

Størrelse. Forholdsvis langstrakt. Hovedet og Undersiden 

sorte, det første ofte med en udvisket, lys Sideplet foran 

Øjnene; Pronotum og Vingedækker brungule, det førstes 

Midtparti og ofte de sidstes Søm bagtil mørkere; Ben, 

Følehorn og Kæbepalper brungule, de sidstes Endeled 

eller i hvert Fald dets Spids samt oftest delvis deres 2. 

Led, Følehornskøllen og Laarene, undtagen deres Spids, 

mørke. Oversiden temmelig tæt punkteret. Hoved og Pro- 

notum i det højeste med spredte grovere Punkter paa 

Siderne, Vingedækkerne uden tydeligt fremtrædende 

Længderækker af grovere Punkter. Længde 3—4 mm. 

gg og 92: Omtrent som hos den foregaaende. 

Udbredt og ikke sjælden. 

3. E. coarctåtus Gredl. Ligner den foregaaende 

stærkt, men adskilles fra den ved de i Oversigten nævnte 

Karakterer samt ved, at Hovedet altid har en tydelig lys 

Sideplet foran Øjnene, at Pronotums mørke Farve i Reg- 

len er mindre udbredt, at Vingedækkernes Søm (undtagen 

fortil) altid er mørk, og at Pronotums og Vingedækkernes 

Punktur er lidt mindre tæt. Længde 3,8—4 mm. 

åg: Som den foregaaende. 

Udbredt, men vistnok sjældnere end den foregaaende. 
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4. E. frontålis Er. Lidt kortere og mere hvælvet 

end E. quadripunctatus. Pronotum og Vingedækkerne gul- 

brune, de sidste ofte med mørk Skulderplet, det første 

med mørkt Midtparti, der oftest breder sig over Største- 

delen af Pronotum; Undersiden sort; Kæbepalper, Føle- 

horn og Ben rødgule, de førstes Endeled kun sjældent 

med lidt mørkere Spids, Følehornskøllen mørk, Laarene 

ofte delvis mørke. Oversidens Punktur temmelig kraftig 

og tæt. Længde 4,5—5 mm. 

å: Hovedet rødgult, bagtil mellem Øjnene med et 

sort Parti, der i Reglen strækker sig længere frem i Mid- 

ten. Kløerne omkring Midten stærkt bøjede, derfra til 

Spidsen omtrent lige, ved Roden med en Udvidelse, der 

er kraftigere end hos 9, men ikke nær saa kraftig som 

hos de følgende Arter. Forfødderne kun meget lidt for- 

længede. 

2: Hovedet helt sort eller foran Øjnene med en lille, 

udvisket, lys Sideplet. Kløerne jævnt krummede. 

Udbredt, men ikke almindelig; i Skovmoser (f. Eks. 
Bøllemosen), men ogsaa udenfor Skove (f. Eks. i Vand- 
huller paa Fanø). 

5. E. fuscipénnis Thoms. (berolinénsis Kuw.). 

Meget nær beslægtet med de følgende Arter, men adskilt 

fra dem ved de i Oversigten nævnte Kendemærker, samt 

ved ganske lidt stærkere Hvælving og gennemgaaende mør- 

kere Vingedækker og fra E. bicolor og testaceus yder- 

ligere ved Oversidens lidt kraftigere Punktur. Vingedæk- 

kerne varierende i Farve, oftest med sort Skulderplet. 

Kæbepalpernes 2. Led undertiden delvis mørkt. Oversi- 

dens Punktur i Reglen næsten lige saa kraftig og tæt som 

hos den følgende Art. Længde 4,5—5,5 mm. 

åg: Kløerne omkring Midten kraftigt krummede, her- 

fra til Spidsen næsten lige (hos 2 jævnt krummede), ved 

Roden med en meget kraftig Udvidelse. Forfødderne lidt 

forlængede. 

Udbredt, men temmelig sjælden. 
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6. E. quadripunctåtus Hbst. (melanocéphalus 

Fabr.). Kendelig fra de 2 følgende ved den mørke Spids 

paa Kæbepalpernes Endeled, den lidt kraftigere Punktur 

paa Vingedækkerne og den gennemsnitligt lidt ringere 

Størrelse. Pronotum og Vingedækkerne brungule, de sid- 

ste ofte med mørk Skulderplet, det første i Reglen med 

4 i en Firkant staaende, smaa, sorte Pletter og mellem 

disse, ofte tildels sammenflydende med dem, en mørk 

Midtplet. Undersiden sort; Kæbepalper, Følehorn og Ben 

rødgule, de førstes Endeled med mørk Spids, Følehorns- 

køllen og delvis Laarene mørke. 

g: Hovedet rødgult, bagtil mellem Øjnene med et 

"sort Parti der i Reglen strækker sig længere frem i Mid- 

ten. Kløerne som hos den foregaaende. Forfødderne noget 

forlængede. 

2: Hovedet sort, med en rødgul Sideplet foran Øjnene. 

Udbredt, men ikke almindelig. 

7. E. bicolor Fabr. (griséscens Gyll.). Ligner den 

foregaaende stærkt, men adskiller sig fra den ved gennem- 

snitligt lidt betydeligere Størrelse og lidt finere Punktur paa 

Vingedækkerne samt ved ensfarvet rødgule Kæbepalper, der 

gør Arten kendelig fra alle 3 nærstaaende Arter. Hovedet 

gennemgaaende lysere end hos nogen af de nærstaaende 

Arter, Panden mellem Øjnene helt rødgul eller med 2 

varierende, ofte sammenflydende, ubestemte, mørke Plet- 

ter. Pronotums Tegning som hos den foregaaende, Midt- 

pletten dog oftest mindre tydelig. Længde 4,5—6 mm. 

åg: Overlæbe og Mundskjøold lyse. Kløerne og For- 

fødderne som hos den foregaaende. 

2: Overlæben mørk, Mundskjoldet undertiden med . 

en mørk Midtplet. 

Temmelig almindelig, maaske især i Brakvand. 

8. E. teståceus Fabr. Fig. 34. Lidt bredere og gen- 

nemsnitlig større end de foregaaende og udmærket ved 

det i hvert Fald paa Undersiden, men næsten altid ogsaa 
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paa Oversiden i Midten mør- 

ke 2. Kæbepalpeled. Ligner 

iøvrigt meget den foregaaen- 

de, men Panden mellem Øj- 

nene er helt mørk, Kæbe- 

palpernes Endeled oftest mør- 

kere paa Spidsen og Vinge- 

dækkernes Punktur lidt tæt- 

tere. Længde 5,5—6,5 mm. 

åg: Overlæbe og Mund- 

skjold lyse. Kløerne og For- 

fødderne som hos de 2 fore- 

gaaende. 

2: Overlæben og som 

Regel en ret stor Midtplet 

paa Mundskjoldet mørke. 
Fig. 34. Enochrus testaceus, 2. 

Te 
Udbredt og temmelig al- 

mindelig, især i stillestaaende Ferskvand. 

9. Heléchares Muls. 

Nærbeslægtet med Enochrus men — for de her 

behandlede Arters Vedkommende — adskilt fra 

den ved, at Mundskjoldets Forrand er meget dy- 

bere indbugtet, at Kæbepalpernes 2. Led har kon- 

kav Inder (For-) side og konveks Yder (Bag-) side, 

at Pronotums Bagrand ikke er randet, og at Vinge- 

dækkerne ikke har nogen fordybet Sømstribe. 

.Kæbepalpernes Endeled ganske lidt kortere end 

det foregaaende Led. 

"Oversigt over Arterne. 

1. Oversiden ikke ret blank, meget tæt og ret kraf- 
tigt punkteret. Farven mere brungul . 1. griseus. 

Oversiden blank, mindre kraftigt og tæt punk- 
ferettFarvenkmere røde uke re brvidurs: 
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RER orIseu stab reen sSSRA fl angekunret "svagt 

hvælvet. Brungul, Overlæben, 2 ofte utydelige Pandeplet- 

ter, som Regel Pronotums Midte og en Skulderplet eller 

tillige en Længdeplet eller 

nogle Længdelinier mørke; 

Undersiden sort; Kæbepal- 

per, Følehorn og Ben brun- 

gule, Spidsen af Kæbepal- 

pernes Endeled oftest mør- 

kere, Følehornskøllen og 

Laarene undtagen disses 

Spids mørke. Vingedækker- 

ne oftest uden tydeligt frem- 

trædende Længderækker af 

grovere: Punkter. Længde 

4,5—6,5 mm. 

åg: Kløerne i Midten 

stærkt krummede, derfra til 

Spidsen kun svagt bøjede 

(hos 2 jævnt krummede), 

Rodtanden mere spids end 

hos 2. 

Meget almindelig. 
Fig. 35. Helochares griseus, då. 

[H.lividus Forst, Lig- KU: 
ner den foregaaende, men 
adskilles fra den ved de i Oversigten nævnte Kendemær- 
ker, samt ved at Kroppen er lidt mere hvælvet, og at 
Vingedækkerne hvert har to tydeligt fremtrædende, uregel- 
mæssige Længderækker af grovere Punkter. Længde 4— 
6 mm. 

åg: Omtrent som den foregaaende. 

Denne Årt, der bl. a. er fundet i Hamburg- og Lubeck- 
egnen, kunde muligvis træffes ogsaa hos os.] 

10. Cymbiddyta Bedel. 

Adskilt fra de 2 foregaaende Slægter ved 4- 

leddede Mellem- og Bagfødder, fra Enochrus til- 
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lige ved, at Kæbepalpernes 2. Led har konveks 

Yder- (Bag-) side (Indersiden er omtrent lige), og at 

Pronotums Bagrand er urandet, fra Helochares 

tillige ved, at Mundskjoldets Forrand næppe er 

indbugtet, og at Vingedækkerne bagtil har en for- 

dybet Sømstribe. Kæbepalpernes Endeled næppe 

kortere end det foregaaende Led. 

1. C. marginélla Fabr. (ovålis Thoms.). Langstrakt, 

noget hvælvet. Sort, Pronotums Yderrande, undtagen Bag- 

randens Midtparti, og Vingedækkernes Siderande brun- 

gule; Kæbepalperne brungule eller brune, Følehornene 

brungule med mørk Kølle, Benene sorte eller sortbrune, 

med lysere Fødder. Oversiden temmelig blank, ret tæt og 

ikke særlig fint punkteret. Vingedækkerne hvert med 3, 

ofte meget utydelige, uregelmæssige Længderækker af 

grovere Punkter. Længde 3—4 mm. 

gg: For- og Mellemkløerne ganske lidt stærkere krum- 

mede end hos 92. 

Udbredt og temmelig almindelig, i stillestaaende Vand. 

11. Laccobius Er. 

Let kendelig fra alle de andre Slægter i Under- 

familien ved de 8-leddede Følehorn i Forbindelse 

med, at Vingedækkerne mangler fordybet Søm- 

stribe. Kroppen oval. Øjnene kun lidt fremstaa- 

ende. Følehornene 8-leddede, med 3-leddet, be- 

haaret Kølle. Kæbepalperne temmelig korte og 

kraftige, Endeleddet længere end det foregaaende 

Led. Pronotum meget bredere end langt, tilsmal- 

net fra Roden fremefter. Mesosternum med en 

Midtkøl. Forlaarene behaarede i Rodhalvdelen; 
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Bagbenenes Trochanter store; Skinnebenene med 

2 ulige lange Endesporer, Bagskinnebenene indad- 

krummede; Føddernes 1. Led meget kort. 

Hannen er kendelig ved, at Forføddernes 2. og 

3. Led er udvidede, og er ofte tillige kendetegnet 

ved andre sekundære Kønskarakterer (paa Under- 

læbe eller Mellemlaar), der er til stor Hjælp ved 

Arternes Bestemmelse. 

Oversigt over Arterne. 

1. Pronotum mikrochagrineret. Hannens Mellem- 
nar SINDING 5 

Pronotum helt eller overvejende uden Mikro- 
OH ar NING Us HE EEN SE SSR ERE SE SED SEIN S: 

Fig. 36. Undersiden af Overlæben hos Laccobius 
striatulus (1), L. scutellaris (2) og L. bipunctatus (3). 

2. Vingedækkernes Punktrækker, især mod Siderne, 
noget uregelmæssige. Overlæbens Forrand 
paa Undersiden hos $ med et Par glatte Fla- 
der (specula), der er mindst 4 Gange saa 
brede som lange (Fig. 36, Nr. 3). 4. bipunctåtus. 

Vingedækkernes Punktrækker regelmæssige. 
Overlæbens Forrand paa Undersiden hos &g 
UdenES PE Ear ve RAE beds 1. minttus. 
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3. Større, 3,3—4 mm. Vingedækkernes Punktræk- 
ker, især mod Siderne, noget uregelmæssige. 
Overlæbens Forrand paa. Undersiden hos &g 
med et Par glatte Flader (specula), der kun 
er lidt bredere end lange (Fig. 36, Nr. 1). 
Mellemlaarene hos &$ bag Trochanterspidsen 
med et tæt punkteret og tæt behaaret Parti. 

3. striåtulus. 
Mindre, 2,5—3 mm. Vingedækkernes Punktræk- 

ker regelmæssige. Hannens Overlæbe- og 
MENES laasksim plet s ee 2. biguttåtus. 

1. L. mindtus L. Kort oval, hvælvet. Hovedet og 

Pronotum sorte, ofte med mørkt Metalskær, en Sideplet 

foran Øjnene og Pronotums Sider gule; Pronotums sorte 

Farve naar fortil langt ud mod Sideranden og berører 

baade For- og Bagranden paa et bredt Stykke; Vingedæk- 

kerne gule med sorte Længdestriber i Punktrækkerne, 

oftest tillige med spredte mørke Smaapletter, foran Spid- 

sen som Regel med en ikke særlig tydeligt afgrænset, lys 

Plet; Undersiden sort; Kæbepalper, Følehorn og Ben rød- 

gule, de førstes Endeled og Følehornene mod Spidsen 

mørkere, Laarene oftest mørkere. Hagen spredt punkteret. 

Vingedækkerne kun lidt længere. end tilsammen brede 

(omtrent som Forholdet 10 eller 11 til 9). Længde 2,6— 

SPAM 

åg: Mellemlaarene simple. Undersiden af Overlæbens 

Forrand simpel. 

Almindelig. 

2. L. biguttåtus Gerh. (bipunctåtus Thoms.). Ad- 

skilt fra den foregaaende ved de i Oversigten nævnte 

Kendemærker samt ved, at Pronotums sorte Midtparti 

fortil ikke naar saa langt ud mod Sideranden og bagtil 

kun paa et kortere Stykke berører Pronotums Bagrand, at 

Vingedækkerne bagtil er mere kort og but tilspidsede og 

deres lyse Plet foran Spidsen som Regel tydeligere af- 

grænset, og at Størrelsen gennemgaaende er lidt ringere. 
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Vingedækkernes Længde og Bredde omtrent som Forhol- 

det 10 til 9. Længde 2,5—3 mm. 

å: Som den foregaaende. 

Temmelig almindelig. 

3. L. striåtulus Fabr. (nigriceps Thoms.). Fig. 37. 

Større end nogen af vore andre Arter. Farven omtrent 

som hos L. minutus, dog 

er Hovedet helt sort eller 

med en lille, lys Sideplet 

foran Øjnene, Pronotums 

sorte Midtparti naar fortil 

oftest ikke saa langt ud 

mod Sideranden, og Vinge- 

dækkerne er gennemgaa- 

ende lysere. Kroppen oval. 

Hagens Punktur kraftigere 
og tættere end hos vore 

andre Arter. Hoved og 

Pronotum temmelig kraf- 

tigt punkterede. Vingedæk- 

kerne betydeligt længere 

end tilsammen brede (om- 

tkent SEER Eosliolder & nm Fig. 37. Laccobius striatulus, d. 
3 eller 5 til 4), undertiden SEE 

med en lille, mørk Skul- 

derplet. Bagskinnebenene og Mellem- og Bagfødderne for- 

holdsvis lange. Længde 3,3—4 mm. 

åg: Mellemlaarene bag Trochanterspidsen med et tæt 

punkteret og behaaret Parti. Undersiden af Overlæbens 

Forrand paa hver Side med en rund, omtrent en halv 

Gang bredere end lang, glat Flade (,,speculum") (Fig. 36, 

Nr. 1). 

Udbredt og temmelig almindelig, baade i stillestaaende 
og rindende Ferskvand. 

Victor Hansen: Vandkærer. | 
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4. L. bipunctåtus Fabr. (alutåceus Thoms.). Nær- 

beslægtet med den foregaaende, men let kendelig fra den 

ved Pronotums Mikrochagrinering og større gul Sideplet 

foran Øjnene, samt ved, at Hagen er mindre tæt og kraf- 

tigt punkteret, at Vingedækkerne er tydeligt mindre af- 

lange, at Bagskinnebenene samt Mellem- og Bagfødder er 

lidt kortere, og at Størrelsen er lidt ringere. Pronotums 

sorte Midtparti naar (hos de danske Eksemplarer) fortil 

oftest langt ud mod Sideranden. Vingedækkerne som Re- 

gel med ret udbredte og tildels sammenflydende, mørke 

Pletter tkænesders-=35 mme i 

&å: Mellemlaarene simple. Undersiden af Overlæbens 

Forrand paa hver Side med en meget kort og bred, mindst 

4 Gange saa bred som lang, glat Flade (,,speculum') 

(Fig. 36, Nr, 3). 

Almindelig. 

[Som Arter, der muligvis kunde træffes i Danmark, 
skal følgende nævnes: 

L. decbrus Gyll. Let kendelig ved, at Hovedet er 
overvejende gult, Pronotum bagtil svagt tilsmalnet og 
Vingedækkerne meget langstrakte og bagtil langt og spidst 
tilsmalnede. Oversiden bleggul, Hovedets bageste Parti 
og Pronotums Midtparti noget mørkere, Vingedækkerne 
oftest mørke i Punktrækkerne. Pronotum ikke mikrocha- 
grineret. Vingedækkernes Punktrækker regelmæssige. Pro- 
sternum jævnt, ikke som hos de andre Arter med tagfor- 
met hævet Midte, Mesosternums Midtkøl ikke som hos de 
andre Arter fortil stejlt, men jævnt nedfaldende. Længde 
3 mm. 

g: Overlæbe og Mellemlaar simple. 

Denne Art, der bl. a. er fundet paa Gotland og Øland, 
kunde hos os maaske snarest ventes fundet paa Bornholm. 

L. gråcilis Motsch. Let kendelig ved, at Punkterne 
i Vingedækkernes afvekslende Punktrækker er spredt eller 
meget spredt stillede, samt ved den ringe Størrelse. Pro- 
notum ikke mikrochagrineret, dets Punktur spredt. Længde 
2——2O NE 

Bl. a. fundet ved Hamburg. 
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L. ålbipes Kuw. (bipunctåtus Rottenberg, Ganglib., 
Reitter). Nærstaaende til L. minutus paa Grund af mikro- 
chagrineret Pronotum og regelmæssige Punktrækker paa 
Vingedækkerne, men adskilt fra den ved, at Pronotums 
Punktur er mere spredt og dets sorte Midtparti mindre 
udbredt og fortil ikke naaende-saa tæt ud til Sideranden, 
samt ved at Vingedækkernes Farve som Regel er betyde- 
ligt lysere og den mørke Tegning indskrænket til Bunden 
af Punktrækkernes Punkter. Længde 2,6—3,4 mm. 

gg: Overlæben simpel. Mellemlaarene henimod Tro- 
chanterspidsen noget tættere punkterede og behaarede, 
men ikke nær saa udpræget som hos L. striatulus. 

Arten er i Udlandet sjælden og angives at foretrække 
sandede Bredder af større Floder. 

L. atrocéphalus Reitter (ytenénsis Sharp). Nær- 
staaende til L. striatulus paa Grund af glat Pronotum, 
noget uregelmæssige Punktrækker paa de ret langstrakte 
Vingedækker og kraftigt og tæt punkteret Hage, men ad- 
skilt fra den ved, at Hovedet altid er helt sort, og at 
Vingedækkernes mørke Tegning oftest er mere udbredt, 
samt ved Hannens Kønsmærker. Længde 3,3—4 mm. 

gg: Mellemlaarene simple. Overlæben som hos L. 
striatulus. 

Denne Årt, der bl. a. er fundet i Belgien, angives at 
foretrække Vande med Sandbund og rigelig Vegetation. 

L. scutellåris Motsch. Hører til Arterne med glat 
Pronotum, men adskiller sig fra L. atrocephalus og striatulus 
ved Vingedækkernes regelmæssigere Punktrækker, der 
dog maaske næppe er helt saa regelmæssige som hos L. 
biguttatus, samt ved lidt ringere Gennemsnitsstørrelse, og 
fra L. biguttatus ved helt eller næsten helt sort Hoved, 
mere langstrakte og bagtil noget længere tilsmalnede 
Vingedækker og lidt betydeligere Gennemsnitsstørrelse, 
samt fra dem alle 3 ved meget mere udbredt sort Tegning 
paa Pronotum og som oftest ogsaa paa Vingedækkerne 
og ved Hannens Kønskarakterer. Længde 3—3,5 mm. 

g: Mellemlaarene simple. Overlæben med 2 rigeligt 
dobbelt saa brede som lange ,,speculaf. (Fig. 36, Nr. 2). 

Udbredt i Mellemeuropa.] 

7 
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12. Chaetårthria Steph. 

(Cyllidium Er.). 

Kroppen højthvælvet, i sammenbøjet Tilstand 

næsten halvkugleformet, overfladisk mindende noget 

om en lille Agathidium. Øjnene lidet fremstaa- 

ende. Følehornene 9-leddede med 3-leddet, be- 

haaret Kølle. Kæbepalperne korte og ret kraftige, 

Endeleddet længere end det foregaaende Led. 

Fig. -38. Chaetarthria seminulum. X 33. 

Pronotum meget bredere end langt. Vingedæk- 

kerne med bagtil fordybet Sømstribe. 1. og 2. Bug- 

led dækkede af en løs, bagtil tvelappet Masse, der 

atter dækkes af en Bræmme lange, fra 1. Bugleds 

Forrand udgaaende Haar, og som skjuler en Udhu- 

ling paa hver Side af de 2 Led. 3.—5. Bugled udæk- 

kede. Benene korte og kraftige, Forskinnebenene 

med 2 utydelige, Mellem- og Bagskinnebenene 

med 2 ulige lange Endesporer, Fødderne 5-led- 

dede; brede 1" Led meset kort: 
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IRS em Tum S EF SMS Sort EP ronofums 

Sider og Vingedækkernes Spids ofte lysere gennemskin- 

nende, Følehorn, Kæbepalper og Ben brunrøde eller brune. 

Hoved og Pronotum tæt, Vingedækkerne svagere og mere 

spredt mikropunktulerede, de sidste yderligere med spredt 

og fin, mod Spidsen ofte rækkevis ordnet Punktur. Længde 

IE SIESsmM Mm: 

Almindelig paa fugtig Bund ved Bredderne af stille- 
staaende Ferskvand. 

Alle Afbildningerne er originale, tegnede efter Naturen af Forfatteren. 



Vandkær-Larverne 
(med Beskrivelser af Ægkapsler og Pupper.) 

Af Kai L. Henriksen. 

Det efterfølgende Afsnit, der baade for Tekstens og 
Illustrationernes Vedkommende er et Uddrag af det i 
Litteraturlisten nævnte Arbejde af Bøving & Henriksen, 
behandler — som det er Sædvane i Danmarks Fauna — 
Larverne ret fyldigt og indgaaende; men det indeholder 
ogsaa fyldig Omtale af Ægkapsler og Pupper, idet der af 
begge disse to Udviklingsstadier er kendt Repræsentanter 
for et meget stort Antal Slægter. Disse Beskrivelser af 
Slægtstyperne for Ægkapsler og Pupper er indføjede efter 
Slægtsbeskrivelserne af Larverne. 

I Modsætning til Larverne af de fleste andre Bille- 

familier har.Vandkærlarverne intet Fællespræg, men de 

.samler sig i flere forskellige Hovedgrupper efter Under- 

familierne. Ydermere ligner visse Vandkærlarver i en for- 

bavsende Grad Larver, som tilhører ganske andre Fami- 

lier. Saaledes kan Hydraena-, Ochthebius- og Lim- 

nebius-Larverne let forvexles med Silphidelarver af 

Choleva- eller AÅAnisotoma-Typen, med Scaphidielar- 

ver eller med de smaa Rovbillelarver af Aleocharin-Typen. 

Helophorus-Larven kan paa samme Maade forvexles 

med en Histeride-Larve, og andre igen (som Berosus- 

og Hydrophilus-Larverne) kan minde om Vandkalve- 

larver. 
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I en Bestemmelsesliste over Billelarve-Familierne 

maa de enkelte Vandkærlarvetyper derfor indrangeres paa 

vidt forskellige Steder, saaledes som nedenstaaende meget 

summariske Liste viser: 

E Benet udenfor Knæleddet med 3 Afsnit: Tibia, 
ikarse og 1-2" KØER 1. DK ADT NER Adephaga!). 

Benet udenfor Knæleddet kun med 2 Afsnit: 
Tibia og Kloled; evtl. er Benene reducerede 
eller heles manglen der SER Er SE ERE RENDE 2: 

Bensrudimentærekellers manglende eee Sy 
Benkveludyrkle de ae LE es ss ER Ages DE 
Legemet krummet (med konvex Rygside og 

konkav Bugside).... Rhynchophora, Lariidæ. 
Fesemetilige udstrakt Sa RE DE SENER ag 4. 
Kun 8 veludviklede Bagkropsled. Hydrophi- 

lidae (Sphaeridiinae-Hydrophilinae). 
Mindst 9 veludviklede Bagkropsled Ceramby- 

cidae ps., Buprestidae, Eucnemidae. 
Legemet krummet (med konvex Rygside og kon- 

kav Bugside).. Lamellicornia; Chryso- 
melde ps ENB yang hide Aso binde 

o. besl. Fam. 
Besemer ise udstrakt SE SS LER KS MENER 6. 
Kindbakkerne uden Knusetandsparti ved Basis 7. 
Kindbakkerne med Knusetandsparti ved -Basis 14. 
Kindbakkerne ender simpelt tilspidset........ ; 
Kindbakkerne ender med 2 — flere Spidser .. 8. 
FabrumFsammenvoxer med € lypenussreee 

Er drop hils per hnekmae 
Labrum og Clypeus adskilte. Chrysomelidae ps. 
Intet særskilt Labrum eller Clypeus; i Stedet 

er Frontales Forrand udformet til et takket 
INS Alle SEE SEER ne KE Ms NNU See nen 10. 

Labrum og Clypeus til Stede og skilt fra Fron- 
tale Staphylinidaeps.; Trichopterygi- 
dase Silphidaet ps Scydmaåaenidåe, 
Clambidae, Scaphidiidae; Colydii- 
dlaekpst ÆG leridae Os tolmida'e"Parnd= 
dae, Nosodendridae, Heteroceridae; 
Pnelaeri danes DSN senere GG 
Elder 0 tydet een hor 
dae ps.; Cerambycidae ps.; Mordelli- 

dae, Melandryidae, Anthicidae m. fl. 

1) samt Rovbilleslægten Bledius og Meloidernes og Rhipiphorider- 

nes Triungulinlarve. 
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10. Kun 8 veludviklede Bagkropsled. Hydrophi- 
lidaeps. (Sphaeridiinae-Hydrophilinae). 

Mindst 9 veludviklede Bagkropsled SEERNE VET cm he 
11. Et Par tilleddede Cerci i Bagkropsspidsen.... 12. 

Hvis Bagkropsspidsen ender med Udvæxter, er 
disse fast forbundne med det Led, hvorfra 
de udspringer Elateridaer rise 

dae; Telephoridae ps. 
12. Spiraklerne ringformede ...... Ståphylinid ae ps. 

Spiraklerne bi fore Sr AIR RE RESENS RRRRER 13. 
13. 0—1 Øje paa hver Side. Hofterne smaa, sid- 

dendeslangetraknand ener Histeridae. 
6 Øjne paa hver Side. Hofterne store, udsprin- 

gende nær hinanden....… Hydrophilidae 
(Helophorinae). 

14. Følehornene lange og børsteformede.. Helodidae. 
Følehorneneskortersæfaaleddede meeen IS: 

15. Et Par tilleddede Cerci i Bagkropsspidsen.... 16. 
Hvis Bagkropsspidsen ender med Udvækster, 

er disse fast forbundne med det Led, hvor- 
fra de udspringer... Dascillidae; Phala- 
Or Ide at bre SEN droner 
Mycetophagidae, Byturidae,Colydii- 
dale psie olderme Ide ps EC om yelolpikE 
dale Ey mile sy ondeste met Ide 
thidaen PP yr ole hrolid er REN dome 
uses OSS Nore Carell, meme= 

brionidaesteinstelidaesnmrele 
16. Kæberne med baade Lacinia og Galea ....... re 

Kæberretkungmed serene) ere 
Hydrophilidae (Hydrochinae). 

IMÆAnalleddett med eee ar krammeRElare re 
Hydrophilidae (Hydraeninae-Limnebiinae). 
AnalledderadenBET age renees Silphidae ps. 

Vandkærlarvernes Legemsform er lige udstrakt (aldrig 

dorsoventralt krummet), men kan iøvrigt veksle lige fra 

langstrakt cylindrisk, langstrakt tenformet, let affladet og 

kort og bredt tenformet til kølleformet med afstumpet 

Bagende, eller endog helt kegledannet. 

Kropleddene er hos nogle dækket henholdsvis for- 

oven og forneden af en enkelt stor skjoldformet Sklerit, 

hos andre er der — baade paa Ryg, Sider og "Bug = 

mange Smaaskleriter, indlejrede i en blød Hud, og atter 



105 

andre er læderagtigt rynkede, i hvert Fald paa Bagkrops- 

leddene, og de kan i saa Fald være forsynede med vorte- 

agtige Udvækster, især paa Leddenes Sidedele (Pleurerne). 

Disse Sideudvækster kan blive ret lange, pølsedannede 

og haarklædte (Hydrophilus) eller endog meget lange, 

snorlignende og fungerer da som Gæller (Berosus). Hos 

en enkelt Slægt (Enochrus) er der udviklet parrede 

Gangvorter paa Bagkroppens Underside. Ogsaa Antallet 

af veludviklede Led i Bagkroppen kan variere. Hos Hy- 

draeninae-Limnebiinae og hos Helophorinae er 

Bagkroppen tydeligt 10-leddet, med 10. Led uddannet som 

en nedadrettet, tapformet Efterskyder (Pygopod), der kan 

være væbnet med et Par kloformede Kitinfremspring; 

hos disse Former findes veludviklede, 2—3-leddede Cerci"). 

Hos Spercheinae bestaar den korte Bagkrop kun af 9 

tydelige Led, idet 10. Led er reduceret til en ganske lille 

Papil, og Cerci mangler. Hos alle de øvrige Larver be- 

staar Bagkroppen kun af 8 tydelige Led, idet 9. og 10. 

Led er smaa; hos Hydrochinae er de helt indlejrede 

i en stor sammenklemmelig Grube, der findes paa Bag- 

kropsspidsen; da de eneste fungerende Spirakler hos disse 

Former munder i denne Grube, betegnes den som ,,Aande- 

hule"; hos Sphaeridiinae og Hydrophilinae findes 

ligeledes en Aandehule, men den er mindre og 9. Led 

danner Hulens ventrale Begrænsning, medens det meget 

lille 10. Led er anbragt udenfor. Alle Formerne med 

Aandehule besidder Cerci”), der bestaar af 1 eller 2 Led. 

Hovedet (Fig. 1 og 3) er velkitiniseret; det er hos 

nogle nedadrettet, hos andre fremadrettet og hos atter 

andre er det opadrettet (jfr. Fig. 18), idet Nakkehullet viser 

skraat opefter. Overlæbe og Clypeus er hos nogle (Fig. 

1 A) veludviklede og vel adskilte, baade indbyrdes og fra 

Panden (Frontale), hvis forreste Del betegnes Epistoma; 

hos andre (Fig. 1 B) er Overlæbe og Clypeus ikke til at 

1) der ikke svarer til de primitive Insekters (virkelige) Cerci; de be- 

tegnes derfor ogsaa bedre som Pseudocerci eller med det ganske neutrale 

Udtryk Urogomphi. 
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erkende, idet de er sammensmeltede med Frontales For- 

rand til et i Reglen takket og ofte usymmetrisk saakaldet 

Nasale. I det sidste Tilfælde er Kraniets Forrand paa 

hver Side trukket mer eller mindre frem i et trekantet 

eller øreformet Fremspring: Epistomalloberne (ang. f.). 

Frontale smalner, som sædvanlig hos Billelarverne, af 

bagtil, men er ofte saa langt, at det naar tilbage til Nakke- 

"hullet, og Sømmene, der skiller Frontale fra Hovedets 

Issedele (Epicrania), forener sig i saa Fald ikke til et Y, 

Fig. 1. Hovedet, set ovenfra, af A Ochthebius impressus, B Lac- 
cobius minutus. a Følehornsfæstet. ang. f. Epistomalloberne. b 

1. Følehornsled. c Clypeus. ecr Epicrania. ep Epistoma. f Fron- 
tale. la Overlæben. oc Ocel. 

men er kun et Par isolerede, parallele eller bagtil kon- 

vergerende Linier. 

Øjnene (Ocellerne) er i Reglen til Stede i et Antal 

af 5 eller 6 paa hver Side; hos nogle er de anbragt ret 

spredt, hos andre er de tæt samlede, undertiden (Cer- 

cyon) saa tæt, at de ser ud som en enkelt Øjeplet. De 

3 bageste Øjne kan være stærkt reducerede i Størrelse 

(Coelostoma) eller helt mangle, saa der kun er 3 Øjne 

til Stede paa hver Side (Sphaeridium-Arter). " 

Følehornene”'er 3-leddede;"1 Enden af 2 edklæster 
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der hyppigst et ledlignende Vedhæng, en stor Sansetap, 

ved Siden af det virkelige 3. Led; sjældnere er der 2 saa- 

danne Vedhæng. 

Kindbakkerne, der kan være ens eller forskelligt ud- 

viklede paa de 2 Sider, varierer stærkt efter Underfami- 

lierne. Hos Hydraeninae-Limnebiinae (Fig. 2 Å) har. 

Kindbakken basalt en stor fremspringende Knusetand 

(mo), og distalt er den smal og forsynet med en kruset 

eller smaatakket Skære- eller rettere Skraberand. Imellem 

de 2 Partier er der paa Inderranden fæstet et bevægeligt, 

i Spidsen flosset, veludviklet Vedhæng, Prostheca (Im). 

Hos Spercheinae findes hverken Prostheca eller Knuse- 

Fig. 2. Kindbakke af A Ochthebius impressus, B Helochares ma- 
culicollis. co Kindbakkens Ledknude. /m Prostheca. mo Knuse- 

tand. & Kindbakkens Spidsdel. 

tand, men langs hele den konkave og krumme Inderrand 

er de slanke Kindbakker forsynet med et Børsteapparat, 

bestaaende af en tæt Række Haar; desuden er Inderran- 

den midtpaa trukket tandagtigt frem til en Sidetand (Reti- 

naculum), og Kindbakken ender med to Spidser. Hos 

Hydrochinae findes der proximalt et øxedannet Knuse- 

tandsparti, men ingen Prostheca; den slanke distale Del 

af Kindbakken bærer paa sin Inderrand et Par Sidetæn- 

der og ender med en blødhudet Dup, hvori der sidder en 

kort krummet Børste. Hos Sphaeridiinae-Hydro- 

philinae (Fig. 2 B) og hos Helophorinae mangler 

Prostheca saavel som ægte Knusetand; Basaldelen af 

Kindbakken kan dog ofte være lobeagtigt fremspringende; 
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den slanke distale Del har hyppigst paa sin Inderrand 1— 

2 Tænder og sjældent ogsaa en kort Børstepensel (Peni- 

cillus); hos disse Former ender Kindbakken altid med en 

enkelt haard Spids. 

Kæberne (Maxillae) (Fig. 3), der er fæstede til Kra- 

niet med en temmelig stor Ledhud (mc), viser de sæd- 

vanlige 3 proximale Led: Cardo, Stipes og Palpiger, fort- 

sættende sig i den 3-leddede Kæbepalpe. Stipes og Pal- 

piger er dog hos Hydraeninae-Limnebiinae (Fig. 

Fig. 3. Hovedet, set nedenfra, af A Ochthebius impressus, B Para- 
cymus aeneus. ca Cardo. g Galea. gu Gula. h Kraniets Forkant. 
I Underlæben. la Lacinia. li Tungen. m Mentum. mc Kæbens ba- 
sale Ledhud. sm- Submentum. st Stipes- (i A vokset sammen med 

; Palpiger). : 

3 A) nøje sammenvoksede til en fælles Plade, og de 2 

Flige, Lacinia og Galea, der udgaar fra disse to Led, er 

ved deres Basis ligeledes flade og sammenvoksede ind- 

byrdes. Hos Spercheinae er Palpiger derimod isoleret, 

ledlignende, og de to Flige er frie indbyrdes; Lacinia er 

en. flad, randhaaret Plade, Galea derimod lille og klofor- 

met. Helophorinae og Sphaeridiinae-Hydrophi- 

linae (Fig. 3 B), der ligeledes har en fri, ledlignende Pal- 

piger, besidder en papil- eller tornagtig lille Galea, men 

Lacinia mangler. Omvendt har Hydrochinae ingen 
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Galea paa sin frie, ledlignende Palpiger, men en ganske 

kort, vorteagtig, langhaaret Lacinia. 

Underlæben (Labium) (Fig. 3). Mentum og Submen- 

tum er hos de fleste adskilte, men hos forskellige Slæg- 

ter er de dog sammenvoksede. Præmentum varierer i 

Form: simpelt firkantet, ballonagtigt opsvulmet, kløftet 

fortil osv. Præmentum fortsætter sig fortil i en Tunge 

(Ligula), der hos de fleste er simpelt kegledannet, men 

som dog kan være 2-leddet(Paracymus) eller hos andre 

helt forsvundet (Helophorus, Hydrochus, Lacco- 

bius, Berosus). Læbepalperne er 2-leddede. Bag Sub- 

mentum kan der paa Hovedets Underside findes en stor 

Plade, Gula (gu), der skiller de to Epicraniehalvdele fra 

hinanden (Hydraeninae-Limnebiinae Fig.3 A,Sper- 

cheinae, Hydrochinae), men hos andre (Helo- 

phorinae, Sphaeridiinae-Hydrophilinae Fig.3 B) 

møder de to Epicraniehalvdele hinanden bagtil i Midtlinien, 

hvor der saaledes dannes en median Gularsøm, og kun 

fortil findes en lille, trekantet Prægularplade. Hos For- 

merne med stor Gularplade er Kraniet indbugtet fortil, 

saa at Kæber og Underlæbe fæster temmelig langt tilbage 

paa Hovedets Underside, medens Formerne med Prægula 

og Gularsøm ikke viser nogen saadan Indskæring i Kra- 

niets Forrand, og de nævnte Munddele fæster derfor lige 

saa langt fremme som Kindbakkerne. 

Benene (Fig. 4) bestaar som sædvanligt hos de poly- 

fage Billelarver af Coxa, Trochanter, Femur, Tibia (rime- 

ligvis at betragte som en Sammensmeltning af Tibia og 

Tarsus) og et tilspidset Kloled (Ungulus). Kloleddet kan 

mangle (Sphaeridium o. a.), og hos Cercyon mangler 

Benene ganske. Hos de øvrige kan Benene være kortere 

eller længere, tykkere eller slankere; hos Hydrophilus 

og Hydrous er de lange og besat med Svømmehaar. 

Spiraklerne er hos Hydraeninae-Limnebiinae 

simpelt ringformede, og alle 9 Par (paa Prothorax og paa 

1.—8. Bagkropsled) er veludviklede, anbragt i Række langs 

Kroppens Sider. Ogsaa hos Helophorinae er alle 9 Par 
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Spirakler til Stede, men de er her tvefingrede (bifore). 

Hos Spercheinae er kun sidste Spirakelpar til Stede, 

alle de øvrige er forsvundet. Ogsaa for Hydrochinae 

og Sphaeridiinae-Hydrophilinae gælder det samme; 

men medens Spirakelparret hos Spercheus er lille og 

fritliggende, er det i de sidstnævnte Underfamilier stort 

og skjult i den ovenfor omtalte terminale Aandehule. Hos 

en enkelt Slægt er ogsaa dette 8. Spirakelpar rudimentært, 

Aandehulen manglende og der findes Gæller i Stedet 

(Berosus). | 
En samlet Betragtning af alle de enkelte Karakterers 

Varieren vil føre til, at man kan skelne mellem 1) primi- 

Fig. 4. 4 veludviklet Ben af Spercheus emarginatus, B reduceret 
Ben af Sphaeridium. cx Coxa. fe Femur. ti Tibia. 

tive Larvetyper (Hydraeninae og Li mn eine 

— 2) Larvetyper, der paa visse Punkter — forskellige for de 

forskellige Typer — viser ret specialiserede Forhold 

(SperchernaenEre Top hor im ale Eyre nes 

men saaledes, at den ene Form ikke kan afledes af den 

anden, og endelig 3) højtudviklede Former, der viser 

Specialisering i næsten alle Forhold (Sphaeridiinae 

og Hydrophilinae). Yderligere kan det nævnes, at det 

ikke har vist sig muligt at finde skillende Karakterer mel- 

lem Underfamilierne Hydraeninae og Limnebiinae, 

der derfor vil blive behandlede under eet, og det samme 

gælder Underfamilierne Sphaeridiinae og Hydro- 

philinae. 
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Æglægningstiden er for Vandkærernes Vedkommende 
almindeligvis Maj—Juni og August Maaned, men mange 
Arter lægger Æg hele Sommeren igennem, og den over- 
vintrende Hydrous-Hun fortsætter dermed næste Foraar. 

Ægstadiet varer omtrent en Uges Tid. Æggene er 
hvidlige, ovale, ofte med en lille Tap eller et traadformet 
Vedhæng i den ene Ende. 

Nogle Vandkærer aflægger Æggene enkeltvis, fæstet til 
Sten eller Alger i eller udenfor Vandet, og Ægget er da 
enten nøgent (Ochthebius-Arter) eller paa den opad- 
vendende, frie Side dækket med en løs og aaben Spind- 
masse (Limnebius, Ochthebius-Arter) eller denne 
Silke kan være saa fast og tæt, at Ægget selv skjules helt 
og kun dets Form kan erkendes (Hydraena). I atter 
andre Tilfælde er Ægget paa alle Sider omgivet af en 
Spindmasse, der danner en lukket Kapsel eller Kokon 
(Hydrochus, Berosus luridus), men ogsaa i disse 
Filfælde er Ægget fæstet til Underlaget; hos Hydro- 
chus er den skivedannede Kapsels Rand et Sted truk- 
ket ud i en stor fligdannet Forlængelse, der ligesom selve 
Kapselen er fæstet til Underlaget; hos Berosus luri- 
dus er Kapselen affladet, uden Udvæxt men med bælte- 
formet Midtrand. 

Alle de øvrige Vandkærer aflægger Æggene 2 — flere 
sammen omgivet af Spind. I nogle Tilfælde er denne 
Spindmasse saa løs, at Æggene er synlige; det gælder 
Sphaeridium og Cercyon, der lægger deres Ægmas- 
ser i Gødning eller i fugtig og løs Jord, og Cymbio- 
dyta og Paracymus, hvis Ægmasser, der indeholder 
henholdsvis 15—40 og 10—15 Æg, anbringes under faldne 
Blade o.l. nær Vandet. Coelostoma, hvis Ægmasse 
(med ca. 10 Æg) anbringes over Vandet paa fugtigt Ma- 
teriale, overdækker denne Ægmasse med et tæt Silke- 
spind, der paa Siderne af den knopformede Ægmasse bre- 
der sig ud som en Hatteskygge. Hos alle de i det føl- 
gende nævnte Former er Ægmassen paa alle Sider inde- 
sluttet i en Silkekapsel, der hos Spercheus og Helo- 
chares bæres om af Hunnen under dens Bug — hos 
Helochares fæstet til Laarene ved Hjælp af et Par 
Spindtraade —, men for de øvrige Formers Vedkommende 
aflægges Kapslen. Hos Helophorus er Kapslen urne- 
formet med en kort afskaaret hul Hals og anbragt i fug- 
tigt Mos, medens Kapslen ellers altid er lukket og for- 
synet med en lang /Forlængelse i den ene Ende; i saa 
Tilfælde kan Forlængelsen have Karakter af en stiv Mast, 
anbragt vinkelret paa Kapsellegemets Overflade (Hydro- 
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philus, Hydrous), eller Kapselforlængelsen kan være 
formet som et langt, smalt Bændel (Anacaena, Lacco- 
bius, Berosus) eller en bred, bændelformet resp. krave- 
formet Hæfteplade (Enochrus, Hydrobius); og medens 
Kapslerne af Hydrous og Hydrophilus svømmer frit 
om i Vandet, er de øvrige Slægters Kapsler stedbundne, 
fæstede til en Plantedel. Denne Kapselforlængelse rager 
typisk op i Luften og langs den er der Forbindelse mel- 
lem den luftfyldte Ægkapsel og Atmosfæren. Spindet, 
hvoraf Kapslen dannes, kommer fra Kirtler i Moderdyrets 
Bagkropsspids, og Hunnen har her et Par griffelagtige 
Vedhæng, der benyttes ved Udformningen af Kokonen og 
Årrangeringen af Spindtraadene. De af Æggene udkrøbne 
Larver lever i Begyndelsen af Kokonens indre, løse Spind. 

Larverne gennemløber 3 Stadier, hvoraf de 2 første 
er meget kortvarige, kun varer et Par Uger. Hele Larve- 
livet varer i Reglen et Par Maaneder, og Larverne træffes 
i Forsommer- eller Højsommertiden. Enkelte Arter, som 
Hydrobius fuscipes, skal dog kunne overvintre som 
Larve, medens Overvintringen normalt ellers sker i 
Imago-Stadiet. 

Kun ganske faa Larveformer lever paa Land: Sphae- 
ridium-Slægten i Gødning, Cercyon, Chaetarthria 
0. €. aåa. i detritusrig Jord nær Vand, enkelte (ikke danske) 
Helophorus-Arter paa levende Planter, paa hvilke de 
eventuelt kan optræde som Skadedyr (England, Rusland). 
Hovedmassen af Vandkærlarverne er dog Vanddyr, der 
lever mellem Algerne og den øvrige Vegetation i stille- 
staaende Ferskvand. Mange kan dog ogsaa træffes mellem 
Vegetation i svagt rindende Vand, og nogle (f. Ex. Och- 
thebius) kan træffes ud i Brakvand. 

Føden er for de primitive Former af Hydraeninernes 
og Limnebiinernes Underfamilier Infusorier, Sporer og 
henraadnende Smaadele. Spercheus-Larven færdes paa 
Undersiden af Vandhinden og lever her i hvert Tilfælde 

Fig. 5. Ægspind. A Ochthebius tuberculatus Le Conte. B Hydraena 
pennsylvanica Kiesenw. C Hydrochus squamifer Le Conte. D Hy- 
drobius fuscipes L. E Hydrobius globosus Say. F Enochrus per- 
plexus Le Conte. G Enochrus ochraceus Melsh. H Anacaena infus- 

cata Motsch. I Berosus sp. J Berosus peregrinus Herbst. K Lac- 
cobius agilis Randall. L Helophorus sp. M Helophorus lacustris 
Le Conte. N Hydrous triangularis Say (Tværsnit af Masten). O 
Hydrous (Skema). P Helochares maculicollis Muls. (Hun med Æg- 

sæk fastheftet til Baglaarene). R, S Spercheus emarginatus Schall. 
(Hun med Ægsæk fastholdt af Bagbenene). 

Victor Hansen: Vandkærer. 8 
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delvis af organiske Partikler, som den fejer sammen med 
sine randhaarbesatte Munddele. Berosus-Larven angives 
at være Ålgeæder. Alle de øvrige Vandkærlarver er — i 
Modsætning til Imagines — Rovdyr; Fordøjelse udenfor 
Munden (extraoral Fordøjelse) forekommer hos mange 
(alle?), og Kindbakkerne har i Overensstemmelse her- 
med ofte paa Inderkanten en Fure, der kan være ret dyb, 
men som altid er fuldkommen aaben, og som leder ind i 
Mundvigen under Epistomalloben. Munden er dog aldrig 
sammenkneben som hos Vandkalvelarverne. Byttet holdes 
almindeligvis under den første Behandling op over Vand- 
overfladen, og det opadrettede Hoved hos disse Larver 
har Betydning for dette Forhold. 

De fleste Larver bevæger sig kravlende rundt paa 
Bunden af Vandet eller paa Planter, Spercheus-Larven 
dog som ovenfor nævnt paa Vandhindens Underflade. 
Enochrus-Larven, der foruden Benene besidder abdomi- 
nale Gangvorter, fæster disse sidste under Bevægelsen 
paa Underlaget, og Larvens. Bevægelser minder derfor 
ganske om en Sommerfuglelarves. Hydrophilus- og 
Hydrous-Larverne, der har Svømmehaar paa Benene, 
er i Stand til at svømme. De fleste Larver er tungere end 
Vandet og derfor Bunddyr; men enkelte (Enochrus 
m. fl.) sluger Luftblærer, og naar Tarmen — og dermed 
hele Dyret — er helt udspilet heraf, bliver Larven tyde- 
ligt lettere. 

Da Larverne typisk har aabne Spirakler, er de afhæn- 
gige af Luftens Ilt for Aandedrættet. De primitive Limne- 
biin-Hydraenin-Larver med de mange sidestillede Aande- 
huller lever paa lavt Vand, saa de bevæger sig i selve 
Vandskorpen. De øvrige, hvis eneste fungerende Spirakler 
sidder i Bagkropsspidsen, maa fra Tid til anden op til 
Vandoverfladen og ligesom Vandkalvelarverne stikke Bag- 
kropsspidsen op gennem Vandhinden, og de Former, der 
besidder Aandehule, har i denne sidste en værdifuld 
Hjælp baade til at fæste sig i Vandhinden under Luft- 
skiftet og til at medføre et extra Forraad af Luft (som vel 

Fig. 6. Pupper. ÅA Ochthebius impressus. B Ochth. impr. Hoved. 
C Cercyon analis. Bagkropsspids. D Cercyon analis. E Hydrobius 
fuscipes. Styli. F Helophorus aquaticus. G Cercyon analis. Styli. 
H Enochrus testaceus. Bagkropsspids. I Hydrobius fuscipes. / Hy- 
drobius fuscipes. K Hydrobius fuscipes. Cerci. L Enochrus testa- 
ceus. M Hydrous triangularis. N Berosus pantherinus. O Cymbio- 
dyta fimbriata. Bagkropsspids. R Laccobius minutus. Bagkropsspids. 

S Laccobius minutus. T Hydrous triangularis. Cerci. 

8% 
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endog kan optage Ilt fra Vandet under de neddykkede 
Perioder). Berosus-Larven, hvis Aandehuller er rudi- 
mentære og som besidder Gæller, er dog et Bunddyr, der 
aldrig kommer op til Overfladen. 

Forpupningen sker for visse Enochrus-Arters Ved- 
kommende inde i Stængler af Sumpplanter eller i en 
rund Rede af sammenfiltrede Traadalger, der svømmer 
rundt i Vandet og snart er fyldt med Luft, snart med 
Vand. Ochthebius-Larven danner sig før Forpupningen 
en lille Kokon af Mudder, der anbringes paa en ru Sten. 
Alle de øvrige Vandkærformer graver sig en Puppehule 
i løs og fugtig Jord nær Vandet. 

Vandkær-Puppen besidder bagtil paa Kroppen et Par 
Cerci, der varierer i Længde, Form og Leddeling. Med 
Undtagelse af Cercyon og Sphaeridium, hvis Bag- 
vingeanlæg er fuldstændig skjult af Forvingeanlæggene, 
dækkes Bagvingeanlæggene ikke helt af Forvingeanlæggene 
og er derfor delvis synlige ovenfra. Kroppens Overflade 
er paa forskellige Steder udstyret med lange, tynde, grif- 
felformede Forlængelser (Styli), der i Spidsen bærer en 
kortere eller længere Børste. Oftest er der 2 Styli over 
hvert Øje (supraorbitale Styli) og Rækker eller Grupper 
af Styli anbragt paa Pronotum langs dettes 4 Sider og 
inde paa Fladen; Fordelingsmaaden af disse pronotale 
Styli kan benyttes til at skelne de enkelte Former. Bag- 
kropsleddene har almindeligvis hver en dorsal Tværrække 
paa 4—6 Styli, og paa Sidefeltet, Pleuren, findes der som 
Regel en enkelt Stylus. Hos Ochthebius findes der 
kun typisk udviklede Styli paa Pronotum, men paa Ho- 
ved og Bagkrop er de reducerede saa stærkt, at kun Ende- 
børsten er bevaret og i det højeste sidder paa en ganske 
lille rund Forhøjning. 

Efter Forvandlingen til Imago forbliver denne en kort 
Tid, for de større Formers Vedkommende 4—5 Dage, i 
Puppehulen for dog at hærdnes noget, inden den bryder 
frem. 

Oversigt over Underfamilierne. 

1. Larven med 10 tydelige Bagkropsled, det 10. 
Eedser-en nedadrettet Elterskyder ter reeee 2 

Larven med højst 9 tydelige Bagkropsled..... "3. 
2. Efterskyderen med 2 Kløer. De fleste Kropled 

hvert med et stort Ryg- og Bugskjold. Søm- 
men paa Hovedets Overside Y-formet...... 

I. Hydraåaeninae-Limnebiinde: 
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Efterskyderen ubevæbnet. De fleste Kropled 
med flere Smaaplader. 2 adskilte Frontal- 
SØNNER 5 se rese KNEE ie MERE er ophorimøe 

3. Med 9 Bagkropsled (10. Led rudimentært). In- 
ES VASE US Ha ESS ERA KEE ES HEDE IFæSspere nerne 

Kun med 8 tydelige Bagkropsled (9. og 10. Led 
ganske smaa og indlejrede i eller deltagende 
i Dannelsen af en Aandehule i Bagkropsspid- 
SEM Er FINNES, 3 BRS ME Fa MELSE KR 

4. De fleste Kropled med stort Ryg- og Bugskjold 
KVERE NAK oem 

De fleste Kropled rynkede, uden Skjolde eller 
Elder S phaeridirndesEiydropiiilimnaer 

I. Hydraeninae-Limnebiinae. 

Hovedet nedadrettet. Sømmen, der skiller mellem 

Frontale og Epicranierne, er Y-formet. Clypeus og Labrum 

begge veludviklede og velafgrænsede saavel indbyrdes som 

fra Frontale. 5 Oceller ordnede i 2 Rækker. 2. Følehorns- 

led bærer i Spidsen foruden 3. Led ogsaa 1—2 torn- eller 

fingerformede Vedhæng. Kindbakkens mediane Rand ved 

Basis med en stor Knusetand, længere udefter 1—2 Smaa- 

tænder og en lang, frynset eller kamdannet Prostheca; 

Kindbakkens yderste Del slank, noget krummet og mange- 

tandet. Kæbernes og Underlæbens Fæste er temmelig 

langt tilbage paa Hovedets Underside foran en stor, bred 

Gula, der bagtil naar lige til Nakkehullet. Kæbens Stipes 

og Palpiger er sammensmeltede til en stor bred Plade, 

der mediant bærer de i deres brede Basalpart ligeledes 

sammensmeltede Flige: Lacinia og Galea, der dog viger 

fra hinanden i Spidsen og her begge kan være frynsede, 

forsynede med Haar eller glatte. Lacinias Inderrand be- 

sat med en Række Børster. Underlæbens Submentum 

blødhudet, undertiden dog med en tynd Sklerit fortil; 

Mentum firkantet og altid dækket af en tynd Sklerit; Li- 

gula enten skaalformet (med Hulningen fremefter og et 

halvt Dusin kugleformede Papiller i dennes Rand) eller 

halvcirkelformet med en stor Mængde smaa perleagtige 

Dannelser langs Randen. 
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Kroppen er langstrakt, trind, kun svagt afsmalnende 

fra 6. til 9. Bagkropsled. Der findes ialt 10 Bagkropsled, 

men det sidste er en cylindrisk eller noget kegledannet 

Efterskyder, der påa hver Side bærer en nedadrettet Klo- 

dannelse. Med Undtagelse af dette sidste Led er alle 

Kropleddene dækkede af hver sit Ryg- og Bugskjold, og 

besat med Børster i Tværrækker eller Tværbede. Cerci 

(Pseudocerci) findes, som sædvanlig hos Billelarverne 

fæstende paa Bagranden af 9. Bagkropsled; de er vel- 

udvikléde, 2-leddede, 1. Led er længst. 

Benene er ret lange og svage, børstebesatte. Kloled- 

det er veludviklet, svagt krummet, uden Børste paa Inder- 

siden. 

Spiraklerne er ringformede; alle 9 Par er til Stede, 

1. Par er større end de 8 sidste. 

Oversigt over Slægterne. 

1. Cerci fæstede ganske tæt ved Siden af hinan- 
EN Sa ED Se Er SE FNS ASER 1. Ochthébius. 

Cerci fæstede saa langt fra hinanden som 9. 
better bredere re KREERET, 2 

2. En kamformet Børste til Stede i hver Side af 
OjverlæbenskEorrandsseeeseeeeee 2. Hydraena. 

Alle Børsterne i Overlæbens Forrand ens, ugre- 
Mede OS SPLdSE DRE RE EDENE 3. Limnébius. 

1. Ochthébius Leach. 

Larvens Hoved (Fig. I A, 3A) stort, omtrent kugle- 

formet. Bageste Ocel i den dorsale Række mer end dob- 

belt saa langt fjernet fra den midterste Ocel, som denne 

fra den forreste. Af Labrums Randbørster er den næst- 

forreste kort og tvekløvet. Labrums Forrand konvex; 

Partiet mellem de 2 kløvede Børster i særlig Grad frem- 

trukket. 1. Antenneled uden Børster, 2. Led kun med 

(ca. 6) Børster i den distale Ende og kun I fingerformet 

Vedhæng, der er saa langt som 3. Led; dette ligeledes 

med ca. 6 Børster i Spidsen. Baade Galea og Lacinias 
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Spidsdel er kloformede, spidst tilløbende og i selve Spid- 

serne uden Haar eller Papiller. Ligula 

formet udbuet og (hos den danske Art) 

med en Række smaa perleformede Dan- 

nelser i Randen. 

Paa de første 6 Bagkropsled mødes 

Tergitterne og Sternitterne ikke paa Si- 

derne. Cerci divergerende, fæstede tæt 

ved Siden af hinanden. 

Larverries Levesteder kan aabenbart 
være stærkt varierede: fugtige Steder paa 
Landjorden, Ferskvand,. Brakvand, ja 
endog i Vandsamlinger med stærkt kon- 
centreret Saltvand paa Klipper ved Havet. 

Æggene lægges enkeltvis, enten 
nøgne, uden nogensomhelst Omhylning, 
eller dækkede paa Oversiden med en 
Spindmasse, der dog er saa løs og aa- 
ben, at Ægget er fuldstændig synligt 
derigennem (Fig. 5 A). 

Puppen (af en ikke artsbestemt Form) 
hviler i et af Mudder dannet Puppehus, 
anbragt selskabeligt paa ru Stene i Nær- 
heden af Bækken, hvori Larven lever. 
Puppen (af O. impressus) (Fig. 6 A, B) 
har 2 supraorbitale Børster paa hver Side 
af Hovedet, den ene nær Øjet, den an- 
den højere oppe paa Baghovedet. Pro- 
notum. med 18 Styli, hvoraf paa hver 
Side findes 3 i Forranden, 3 i Sideran- 
den og 2 i Bagranden, samt et Par nær 
Pronotums Midte. Meso- og Metanotum 
hver med en enkelt Børste paa hver 
Side. Bagkropsleddene foroven hver med 
en Tværrække paa ialt 4 Børster, hver. 

fortil halvcirkel- 

2; 
nd TEN  , 

SÅ 

ABEN 
TRO 
> 

AJ ET Tr mat 
AA 

JS DN, 

Fig. 7. Ochthebius 
impressus. 

siddende paa en lav Forhøjning. Bagvingeanlæggene syn- 
lige fra Ryggen. Cerci noget længere end 9. Led, forsy- 
nede i Spidsen med en stiv Børste. Længde ca. 2 mm. 

1. O.impréssus Marsh. Fig. 7. Larven er paa Hoved 

og Pronotum blankt kastaniebrun, de øvrige Tergitter blankt 

gulbrune, Cerci ubetydelig mørkere. Underside og Ben 
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bleggule. — Kroppens Børster gennemgaaende ret stive 

og mørkfarvede; 1 eller 2 Par Børster paa hver Tergit er 

betydelig længere end de andre. Paa Brystskjoldene er 

der et baandagtigt Tværbed med omtrent 12 tætstillede 

Børster langs Forranden og et lignende langs Bagranden; 

paa Bagkropsleddene findes et lignende Tværbaand langs 

Bagranden. Længde ca. 4 mm. 

Larven synes at leve paa Landjorden under fugtigt 
Løv i den vaade Skovbund, hvor den kan danne sig 
smaa, lodrette eller skraatstillede, rørformede Hylstre, 
som den med Kindbakkerne tildanner af vaade Sandskorn. 
Den synes at ernære sig af de henfaldende Plantedele, 
bløde Alger m.m. 

2. Hydraena Kugel. 

Larvens Hoved kugleformet. Bageste Ocel i den dor- 

sale Række mer end dobbelt saa langt fjernet fra den 

midterste Ocel som denne fra den forreste. Labrum i 

Forranden med et Par smaa, fingerformede Udvækster, og 

mellem disse er Randen svagt tilbagebuet; af Randbør- 

sterne er den næstforreste lang og kamformet grenet. i: 

Antenneled uden Børster; paa 2. og 3. Led sidder den 

ene af Børsterne indenfor Midten af det paagældende Led; 

paa Spidsen af 2. Led fæster et fingerformet Vedhæng, 

der er lidt kortere end 3. Led. Baade Galea og Lacinias 

frie Del er i Spidsen ret butte og besat med fine Smaa- 

haar. Ligula skaaldannet med nogle kugleformede Papil- 

ler i Randen. 

Paa alle de forreste Bagkropsled mødes Tergitterne 

og Sternitterne ikke paa Siderne. Cerci ret lange, fæstede 

langt fra hinanden. 

Kun Larven til en amerikansk Art (pennsylvanica 
Kiesenw.) er kendt; den træffes paa fugtige Stene ved Vand. 

Ægget (af den amerikanske Form) aflægges enkeltvis 
paa Underlag i Vand, omgivet af en tæt Spindmasse, der 
vel afspejler Æggets Form, men hvorigennem Ægget selv 
ikke kan ses (Fig. 5 B). 
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3. Limnébius Leach. 

Larvens Hoved omtrent kugleformet eller mere ovalt. 

Bageste Ocel i den dorsale Række i det højeste knap saa 

langt fjernet fra den midterste som denne fra den forre- 

ste. Alle Labrums Randbørster simple. 2. Antenneled med 

1—2 fingerformede Vedhæng paa Spidsen (foruden 3. Led). 

Galea og Lacinia er divergerende i hele deres Længde 

og ligner hinanden; de er enten omtrent cylindriske eller 

skaftdannede, noget krummede, og begge stærkt frynsede 

i Enden. Ligula skaaldannet med nogle kugledannede Pa- 

piller i Randen. 

Paa alle Bagkropsleddene mødes Tergitter og Sternitter 

paa Siderne, saa de paa hvert Led danner en lukket Ring. 

Cerci fæstede langt fra hinanden. 

Larverne lever under Løv i fugtige eller vaade Grøf- 
ter i Skove. 

Æggene fæstes enkeltvis til Underlag, omgivet af en 
saa løs Spindmasse, at Ægget er fuldstændig synligt der- 
igennem. 

1. L. truncatéllus Thunb. Larvens Hoved er ovalt, 

bredere end langt, dets Farve blankt brun; Kropleddenes 

Tergitter ligeledes blanke og brune, noget mørkere paa 

Midten. Benene er gule. 2. Antenneled med 2 fingerfor- 

mede, lange Vedhæng, hvoraf det længste er saa langt 

som 3. Led. Bageste Ocel i den dorsale Række omtrent 

dobbelt saa langt fra den midterste som denne. fra den 

forreste, Afstanden mellem de to sidstnævnte er som en 

Ocels Diameter. Kroppens Børster er baade paa Bryst- 

og Bagkropsled arrangerede i en Tværrække (paa ca. 10) 

langs Forranden og en lignende langs Bagranden af Led- 

det; de fleste Børster er lange, stive og sorte, men Bag- 

kropsleddenes Forrandsbørster er dog fine, korte og let 

affaldende. Kloleddet kun ca. ”/; af Tibia. Længde ca. 3 mm. 

2. L.pappåsus Muls. (Bestemmelsen usikker). Fig. 8. 

Hovedet afrundet med den største Bredde bag Midten, dets 
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Farve blankt ravbrun, en Smule mørkere end de lige- 

ledes blankt brune Tergitter paa Kropleddene. Underside 

og Ben lidt lysere end Tergitterne. 2. Ån- 

ES Vue tenneled kun med 1 enkelt, fingerlignen- 

NG de, langt Vedhæng. Ocellerne som hos 
dene N . 

X truncatellus. Ogsaa Børsteforsyningen paa 

Leddene som hos denne. Kloleddet kun 

ca. "/s af Tibia. Længde ca. 4 mm. 

3. L. sp. Hovedet omtrent kuglefor- 

met; Baade Hoved og Tergitterne blankt 

mørkebrune, Cerci opretstaaende, 

næsten sorte, Kroppens Underside og 

Benene noget blegere end Oversiden. Alle 

de 3 dorsale Oceller saa tæt samlede, at 

en så de rører hinanden. 2. Antenneled med et 
LER 

DR enkelt fingerformet Vedhæng. Leddenes 
Wa MuL( 

Børster ordnede i 2 Tværrækker, hver 

påa ialt en halv Snes Børster. Kloleddet 

ret langt, ca. "/s af Tibia. Længde omtrent 

4 mm. 

IL. Spercheinae. 

Hovedet (Fig.9) ganske lidt nedadbøjet, 

stort. Labrum og Clypeus indbyrdes helt 

sammenvoksede og kun ved en ufuldstæn- 

dig Søm skilt fra Frontale; Forranden af 

dette forenede Areal danner det fremspringende, trapezdan- 

nede, ubevægelige Nasale. Sømmen mellem Frontale og 

Epicranierne V-formet. Paa hver Side findes 5 Oceller i en 

afrundet Gruppe. Følehornene uden Vedhæng paa 2. Led. 

Kindbakkerne lange og seglformede, langs Inderranden 

med en dyb og bred Fure og paa Kanten af denne en 

lille Tand og en lang Række bevægelige Børster; Kind- 

bakkens Spids er kløvet i 2 lige store Tænder; Knuse- 

tand og Prostheca mangler. Kæber og Underlæbe er fæ- 

stede temmelig langt tilbage paa Hovedets Underside 

Fig. 8. Limnebius 
papposus. 
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foran en stor, kvadratisk Gula, der naar til Nakkehullet. 

Kæbens Stipes er nærmest kvadratisk og fortsætter sig i 

en stor Lacinia, der paa Randen er besat med en Længde- 

SONG 

SS 
KD 

gik åer By Hg ) 
ANS TEEN E Ds 

Fig. 9. Spercheus emarginatus. 

række af bevægelige, kraftige Børster; Palpiger er fri og 

ledlignende, med en ligeledes fri, fingerformet Galea. 

Submentum trapezdannet, Mentum pæreformet, gaaende i 

eet med det lille Præmentum. Ligula lille og tapformet. 

Kroppen nærmest elliptisk, dorsalt hvælvet, ventral 

flad; bagtil ender den tilspidset med det 9. Led (hvori dog 
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ogsaa det stærkt reducerede 10. Led indgaar). Prothorax" 

Overside er dækket af et Rygskjold (Pronotum), men 

Kroppens øvrige Led er bløde, og hvert bærer en Tvær- 

række af ialt ca. 10 bløde Vorter, der hver bærer nogle 

faa, korte Børster; Bagkropspleurerne er desuden hver 

trukket ud i en tyk, blød, børstebesat Forlængelse. Cerci 

mangler. 

Benene (Fig. 4 ÅA) er lange, best med ret korte, spredt 

siddende Børster. Kloleddet ret stort og spidst. 

Spiraklerne paa 8. Bagkropsled stærkt reducerede, og 

paa de andre Led er de helt forsvundne. 

Kun 1 Slægt: 

1. Sperchéus Kugel. 

(Angaaende de morfologiske Karakterer se ovenfor). 

Larven lever i Vand, hvor den i April—Juni Maaned 
træffes kravlende paa Undersiden af Overfladehinden, 
hvor den med sine haarbesatte Munddele fejer de or- 
ganiske Dele, hvoraf den lever, sammen og ind i Mun- 
den. Den flade, fløjlshaarede Underside af Kroppen hol- 
der Luften tilbage om sig, saa at den under Vand frem- 
træder sølvskinnende. 

Æggene er i større Antal indesluttet i en ca. 4 mm 
lang, graa Ægkapsel af fast Spind, og denne Ægsæk bæ- 
rer Hunnen under Bugen, fastklemt mellem Bagbenene, 
Bagkroppens Underside og Vingedækkernes Kanter (Fig. 
5R,S). Inde i Kapslen ligger Æggene anbragt uden nogen 
Orden. Hunner med Æggesæk træffes i ÅAÅpril—Juni. 

1. S? emarginåtus Sehaller. "Fig. 79:Hoved”Pro- 

notum og Ben brune, Resten af Kroppen smudsig brun- 

graa. Længde ca. 8 mm. 

III. Helophorinae. 

Hovedet (Fig. 10) er fremstrakt, bøjet lidt opefter, med 

skraat opadrettet Nakkehul. Labrum og Clypeus er ikkeer- 

kendelige, men indgaar i Frontales Forrand, der er udformet 

som et lille trekantet Nasale, som paa Siderne flankeres af 
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et Par store, trekantede Episto- 

mallober, der er besat med korte, 

kraftige, kloagtige Børster. Fron- 

tale naar bagtil Nakkehullet, og 

Sømmen mellem Frontale og 

Epicranierne er derfor blevet til 

2 adskilte Sømme. Paa hver Side 

af Hovedet findes 6 smaa, tæt 

samlede OQceller. Følehornene 

har paa det kølleformede 2. Led 

2 Vedhæng (foruden 3. Led). 

Kindbakkerne mangler Knuse- SETIEN 

tand og Prostheca, men en Bør- 

Fig. 10. Helophorus aqua- 
Hoved. 

stepensel (Penicillus) kan findes; medens Kindbakkens 

Fig. 11. Helopho- 
rus aquaticus. 

Basaldel er meget bred, er Spidsdelen 

smal, seglformet og ender med 1 Spids, 

og paa Inderkanten findes 1 eller 2 kraf- 

tige, krummede Sidetænder (Retinacula). 

Kæber og Underlæbe er fæstet langt for- 

til paa Kraniets Underside. Kæbens Sti- 

pes er. temmelig slank og ledlignende, 

uden nogen Lacinia-Udvækst, Palpiger er 

lidt mindre end Stipes, men ogsaa led- 

lignende, og den bærer i Spidsen (foruden 

Palpen) en kort, fingerlignende Galea. Sub- 

mentum stor og blødhudet, Mentum næ- 

sten cylindrisk, lidt længere end bred, 

Præmentum fortil gaffeldelt, saaledes at 

de to Palper fæster paa hver sin Gren. 

Ligula mangler. Bag Submentum findes 

en lille Prægula og bag denne strækker 

den uparrede Gularsøm sig hen til Nakke- 

hullet. 

Kroppen langstrakt, næsten cylin- 

drisk, de 3 Brystled paa Rygsiden hvert 

dækket af et stort Skjold, hvoraf Pro- 

thorax” er det længste. Brystleddenes 
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Pleurer og Sternum er stærkt underinddelt og forsynet 

med forskellige Smaaskleriter. Bagkroppen med 10 Led, 

hvoraf det sidste er en nedadrettet, kraftig Efterskyder. 

De øvrige Bagkropsled er ligesom Brystleddene underind- 

delt i forskellige Felter baade: paa Overside, Pleur og 

Underside og påa Oversiden ligeledes hver med en Tvær- 

række paa 4 lange Børster, hvoraf det mediane Par sid- 

der paa det ru Scutum-Afsnit, det laterale Par paa en 

Vorte over Spiraklet. Cerci (Fig. 11, ur) er lange og 3-led- 

dede og Endeleddet løber ud i en traaddannet Forlængelse. 

Benene er kraftige Gangben med store Hofter, Klo- 

leddet er kraftigt, krumt og skarpt. 

Alle 9 Par Spirakler er til Stede, de tilhører den bi- 

fore Type. 

Kun I Slægt: 

1. Heléphorus Fabr. 

(Angaaende de morfologiske Karakterer se ovenfor.) 

Larverne af de danske Arter findes i Vandkanten 
mellem Alger, Mos, under Sten og Pinde osv. Det .er 
Rovdyr, der især lever af Smaakrébs. De træffes dels i 
Maj, dels i Åugust Maaned. 

Æggene er i Grupper paa ca. et halvt Dusin inde- 
sluttede i Spindkapsler, der ligner Urner, idet de er for- 
længede i en vid, ret lang, skraat afskaaret Hals; denne 
Hals er rent hvid og stikker op af Mosset, hvori Kaps- 
len iøvrigt er gemt, og dette skjulte Parti er belagt med 
Mudder eller Sand (Fig: 5 LE; M): 

Puppen, der hviler i en Jordhule nær Vand, har 2 
supraorbitale Styli paa hver Side af Hovedet. Pronotum 
har trelappet Forrand, en bred Midtlap paa Bagranden 
samt en lancetformet Fordybning langs Midten; det bærer 
16 Styli, hvoraf der paa hver-Side findes” 1FnærkForran- 
"den, 6 langs Sideranden og 1 nær Bagranden. Meso- og 
Metanotum hver kun med en enkelt Børste paa hver Side. 
1.—7. Bagkropsled foroven hver med en Tværrække paa 
ialt 4 Styli samt en enkelt Stylus anbragt paa en Vorte 
paa Pleuren. 8. Bagkropsled foroven kun med 2 Styli. 
Cerci korte, kegledannede, omtrent saa lange som 9. Led, 
divergerende, men med en mørk, haard Spids, der peger 
mndeffer (Fis 6E) 
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RER matros (erandse MPF LE Ble gEmed 

gulbrune Skleriter, Cerci blege med mørke Børster. Kind- 

bakkernes Distalparti tydeligt rundtakket paa Inderranden, 

Retinaculum spaltet til 2 kraftige hagedannede Tænder. 

Længde 10 mm. 

PURE oranulåiris ES "Afvisert fra aquaticustveds at 

Kindbakkens Distalparti er næsten uden Takker paa Inder- 

randen og Retinaculum er enkelt og kloformet. 

IV. Hydrochinae. 

Hovedet er lige fremstrakt. Intet særskilt Labrum 

eller Clypeus, men Frontales Forrand er udformet som 

et omtrent tværafskaaret Nasale med svagt udviklede 

Epistomallober. Frontale naar Nakkehullet bagtil paa et 

"bredt Stykke, og Sømmen mellem Frontale og Epicraniet 

er derfor blevet til 2 adskilte, bagtil næsten parallele 

Sømme. Paa hver Side af Hovedet findes 6 smaa Oceller, 

tæt samlede i en oval Ring. Følehornene med et stort og 

kraftigt 1. Led, og påa Spidsen af 2. Led fæster foruden 

3. Led ogsaa et Vedhæng, der er lige saa langt som dette 

sidste. Kindbakkerne uden Prostheca og Knusetand; Basal- 

partiet er dog trukket frem som en sammentrykt, haaret 

Lobe; distalt for denne findes en kort spids Sidetand, og 

længere ude en anden meget lang og slank, i Spidsen 

svagt tvekløvet Sidetand; Distalparten af Kindbakken er 

slank og krummet, endende med en blødhudet Dup med 

en Børste. Kæber og Underlæbe er fæstet langt tilbage i 

en Udskæring paa Kraniets Underside foran den store, 

brede Gula, der bagtil naar lige til Nakkehullet. De meget 

lange og kraftige Kæber. bærer paa det store ledlignende 

Stipes en ganske lille, vorteformet Lacinia med nogle fine 

Haar paa Toppen. Palpiger er lidt kortere end Stipes, men 

uden Galea-Udvækst. Underlæbens Submentum og Men- 

tum sammenvokset til et langstrakt Parti, paa hvis Spids 

det nærmest cylindriske Præmentum fæster. Ligula mangler. 
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Kroppen er langstrakt cylindrisk med 8 veludviklede 

Led, der alle er dækkede af hver sit store Ryg- og Bug- 

skjold, som paa Siderne kun er skilt fra hinanden ved en 

Fure. 8. Led bagtil tunget ud i 4 spidse Flige og danner 

Loftet i den terminale Aandehule, hvori 

de reducerede 9. og 10. Led er skjult. 

Cerci (der udgaar fra 9. Tergit) er 2-led- 

dede. Fra 8. og 9. Leds Pleurer udgaar 

cercelignende, fingerformede Tappe (,, Pro- 

cerci" og ,,Acrocerci'"). 

Benene er meget kraftige, egnede til 

at klamre sig til Vegetationen; Kloleddet 

er kun lidet krummet og ved Basis for- 

synet med en hællignende Udbredning. 

Paa 1.—7. Bagkropsled findes ganske 

smaa bifore Spirakler i Rygskjoldenes 

Underkanter; 8. Spirakelpar, der aabner 

sig inde i AÅandehulen, er meget. stort og 

ringdannet. 

Kun Larven til en amerikansk Art 
(Hydrochus squamifer Lec.) er kendt; den 
træffes i plantebevoksede Vandhuller med 
Grus- eller Mudderbund. 

Æggene (af den amerikanske Art) læg- 
Fig. 12. Hydro- ges enkeltvis i en lukket i Ægkapsel, der 
chus squamifer. er flad, uregelmæssigt skivedannet og paa 
(Efter Richmond). et enkelt Sted trukket ud i en Forlæn- 

gelse, der ligesom Kapslen selv er fæstet 
til Underlaget (Fig. 5 C). 

V. Sphaeridifinae-Hydrophilinae. 

Larverne af denne Underfamilie har almindeligvis et 

noget opadbøjet Hoved med skraat opadrettet Nakkehul. 

Intet særskilt Labrum eller Clypeus, men Frontales For- 

rand udformet som et trekantet eller flerspidset, ofte 

usymmetrisk Nasale, påa hvis Sider de undertiden lige- 

ledes usymmetriske Epistomallober rager mer eller min- 

dre frem. Frontale naar næsten altid Nakkehullet, enten i 
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et Punkt eller paa en større Strækning; Frontalsømmen 

derfor enten V-formet eller 2 adskilte Sømme. Paa hver 

Side af Hovedet 6 Oceller. Følehornene med eller uden 

Vedhængsled paa 2. Led. Kindbakken uden Prostheca og 

Knusetand, men paa den sidstes Plads kan Kindbakkens 

Inderrand være trukket noget frem i en sammentrykt 

Lobe; Distaldelen ender med en enkelt haard Spids og 

paa Inderranden findes 1—3 Sidetænder; ofte er de to 

Kindbakker usymmetriske, Kæber og Underlæbe fæstet 

langt fortil paa Kraniets Underside. Kæberne er oftest 

Fig. 13. Hovedet, set ovenfra, af A Hydrobius fuscipes, B Coelo- 
stoma orbiculare. 

lange og slånke; det lange, ledformede, frie Stipes uden 

Lacinia, det kortere, ligeledes ledformede Palpiger i Spid- 

sen (foruden Palpen) med en lille, undertiden rudimentær 

Galea. Submentum og Mentum almindeligvis begge til- 

stede, men Submentum kan dog mangle. Præmentum vel- 

udviklet, Ligula oftest tapformet, sjældent manglende. Bag 

Submentum findes en lille Prægularplade, og bag denne 

strækker den uparrede Gularsøm sig hen til Nakkehullet. 

I den bløde Nakkehud findes et Par smaa Halsskleriter. 

Kroppen af meget forskellig Form. Prothorax foroven 

med et stort Skjold (hos Hydrous dog med et Par min- 

Skleriter) og forneden almindeligvis ogsaa med 1 eller 

Victor Hansen: Vandkærer. 9 
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flere Ventralskleriter. Meso- og Metathorax foroven oftest 

med et Par ofte uregelmæssigt formede Skleriter. 1.—7. 

Bagkropsled almindeligvis med Tværfolder paa Oversiden 

og Undersiden og i det højeste med nogle faa Smaaskle- 

riter paa de enkelte Led; Pleurerne oftest pudeformet op- 

svulmede og kan endog være trukket ud i kortere eller 

længere Forlængelser. 8. Led med et Rygskjold, der dæk- 

ker den terminale Aandehule foroven, medens Aande- 

hulens Bund dannes af 9. Led; det meget lille 10. Led 

ligger udenfor Aandehulen og peger nedad. I AÅandehulen 

fæster de smaa 1- eller 2-leddede Cerci og de cercelig- 

nende Tappe (,,Procercif og ,,Åcrocerci"), der udgaar fra 

8. og 9. Leds Pleurer. Hos Berosus mangler Aandehule 

osfCerer 

Benene er kortere eller længere, undertiden med 

Svømmehaar, oftest er de dog Gang- eller Klamreben; Klo- 

leddet med eller uden Hældannelse ved Basis. I sjældne 

Tilfælde kan Kloleddet mangle, eller Benet kan reduceres 

endnu mere lige til fuldstændig Forsvinden. 

Paa 1. til 7. Bagkropsled findes ganske smaa bifore 

Spirakler; 8. Spirakelpar, der aabner sig inde i Aande- 

hulen, er meget stort og ringdannet. 

Larverne er almindeligvis udprægede Vanddyr, der 
lever af Rov og har extraoral Fordøjelse. Nogle lever dog 
i fugtig Jord eller i Gødning. 

Æggene, der — undtagen hos Berosus — lægges 
flere sammen, er altid indesluttede i lukkede Spindkaps- 
ler eller i hvert Fald af en sammenhængende Spind- 
masse. Disse Ægkapsler kan bæres om af Hunnerne eller 
aflægges, og da enten frit — paa Land eller i Vand — 
eller fæstede til Underlag. 

Forpupningen sker almindeligvis paa Land ienJordhule. 

Oversigt over Slægterne. 

1. Larvens 2 Epistomallober af samme eller om- 
trent samme Størrelse og Form, ragende lidet 
eller ikke frem foran Nasales Forrand, begge 
nøgne eller begge forsynede med korte Haar 
(Fiz:-13); Lisulas tydelig 0 re ER 2: 
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Larvens højre Epistomallobe noget mindre end 
venstre og nøgen, venstre derimod stor, ra- 
gende langt frem foran Nasale, øredannet og 
paa Indersiden forsynet med en Række stive 
Børster (Er EB) Bon lakm ang ler is 

Benene stærkt reducerede i Størrelse, i hvert 
Fald uden Kloled, og evtl. ganske forsvundne 3. 

Benene med tydeligt Kloled, veludviklede.... 6. 
benene mangler sans ker FEGereyvon: 
Benenestlsted et rt or SE STS lø ing 4. 
Højrelor venstre "Kind bakke ens re Sy 
Højre og venstre Kindbakke forskellige: højre 
med en stor Sidetand, venstre uden en saa- 
dan.. 3. Cryptopleurum (ell. Megastérnum). 

Kroppen kegledannet; Bagkroppen ender bredt 
og er for Enden forsynet med et eller to Par 
lange, bløde, tilspidsede Vedhæng. Kindbak- 
kerne uden Sidetænder ....... 2. Sphaeridium. 

Kroppen tendannet; Bagkroppen uden lange 
Vedhæng i Enden. Kindbakkerne hver med 
PUSITE TÆRET En AT sr 4. Chaetårthria. 

. 2. Følehornsled med et i Reglen veludviklet 
Følehornsvedhæng fæstet ved Siden af 3. Led 
(reduceret hos Hydrobius). Laar uden 
SVG MINTE DA UA Es ER Er Elbe er REE DEF sake. Te 

2. Følehornsled uden Vedhæng. 3. Følehorns- 
led ligesaa langt som eller længere end 2. 
Led. Laar med lange, tætstillede Svømmehaar 
FanesakRrande ns SE 3 Me ERE ER HDR 14. 

.. Nasale længere end Epistomalloberne, nærmest 
trekantet, men væbnet med en utydelig Tand 
paa hver Side. De 3 bageste Oceller reduce- 
fede Størrelse (Fig æLS Eb) 5. Coeléstoma. 

Nasale ikke længere end Epistomalloberne, dets 
Forrand lige eller skraat afskaaret og i Reg- 
len væbnet med adskillige Tænder. Alle 6 
OCES MERIT ET SCO SE SE SEAN 8. 

Følehornsvedhænget stort, omtrent saa langt 
som 3. Følehornsled. Benene ret korte, rager 
ikke eller højst med Spidsen af Skinnebenet 
udemkorkroppens Side Ree re ER eg) 

Følehornsvedhænget lille, højst halvt saa langt 
som 3. Følehornsled. Benene længere, rager 

1 det mindste med hele Skinnebenet udenfor 
KEEP PENSE STER AE ERE 55 RES HE ANSÅS 10. 
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Nasale med 5 smaa Tænder. Frontales Bagrand 
lige afskaaret. Ligula saa lang som Læbepal- 
pensogstydelrestoledde rr 6. Paracymus. 

Nasale med 4 smaa Tænder. Frontales Bagrand 
afrundet. Ligula halvt saa lang som Læbepal- 
pen og "kun utydeligktoledder ene IT. Anacaena. 

De 2 Kindbakker symmetriske, begge med 2 
Sidetænder 24 5.5 KE FDF Te 77 bes SE SR EARNEREER BE) HE 

KindbakkerneFanderle des NES 12 
Nasale med mere end 6 Tænder, hvoraf de paa 

højre Side ikke er skarpt afsatte og af uens 
Størrelser (Eros 22 AA) ER ESS 8. Cymbiddyta. 

Nasale med 6 KEE HEDE ordnede Tænder, 
hvoraf de 2 yderste til venstre sidder i nogen 
Afstand fra de øvrige (Fig. 22 B) 9. Heléåchares. 

Nasale usymmetrisk, med 5 veludviklede Tæn- 
der, uden Listekant under Nasale. Kindbak- 
kerne omtrent ens, hver med 2 store og en 
lille Sidetand. Bagkropsleddene uden Gang- 
vorter 10 Elyd FO bi USE (Inc] Limnéxenus). 

Nasale usymmetrisk, tværafskaaret, men yderst 
paa højre Side med en enkelt, undertiden tve- 
kløvet Tand, og under Forkanten en lav, skraa 
Liste. Venstre Kindbakke med en enkelt Side- 
tand, højre med 2. 3.—7. Bagkropsled med 
Gan SNORtEr > Se SNE ENE PARRE 11.Encehrus 

Bagkroppen med Aandehule i Spidsen. 1.—7. 
Bagkropsled paa Siden med korte, kegledan- 
nede, bløde Udvækster, der ikke er halvt saa 
lange som Leddet, hvorpaa det sidder...... 

12 Laceobitus 
Bagkroppen uden Aandehule. Et gælleagtigt Ved- 

hæng, mindst halvt saa langt som Larvens 
heletCesemetudviklet paa siderne ate 7 
Bag KFOPSIE de RES SE FIE MESSER 13. Beråsus. 

Hovedet firkantet, snævrest bagtil. Pronotum 
dækket af et veludviklet Skjold. Begge Kind- 
bakker omtrent ens, begge med 2 Sidetæn- 
der. Langs Kroppens Sider veludviklede, be- 
haarede, gælleagtige Fremspring 14. Hydråphilus. 

Hovedet rundet. Pronotum dækket med en læder- 
agtig Hud, hvori nogle uregelmæssigt for- 
mede Smaaplader. Venstre Kindbakke med 
en simpel, højre med en tvekløvet Sidetand. 
Fremspringene langs Kroppens Sider er me- 
vet smaa op vorteformede mee I5-Hydrons: 
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1. Cércyon Leach. 

Legemet kølledannet, bredest i den bageste Halvdel, 

ret brat afskaaret bagtil. 

Hovedet lille, nærmest ægdannet. Nasale symmetrisk, 

lille, trekantet; Epistomalloberne smaa, lidet fremragende. 

Ocellerne smaa, saa tæt sammenstillede, at 

de tager sig ud som et enkelt Øje. Føle- 

hornene korte, 1. Led ca. 3 Gange saa langt 

som 2., dette lidt kortere end det kølledan- 

nede 3. Led, der bærer en lang Endebør- 

ste; Følehornsvedhænget cylindrisk, om- 

trent saa langt som 3. Følehornsled. Kind- 

bakkerne korte, usymmetriske, den højre 

med en tyk, i Spidsen afstumpet og kruset 

Sidetand, og den fremspringende Basaldel 

med glat, konvex Inderkant, den venstre 

uden Sidetand, men Inderranden fint sav- 

takket, og den fremspringende Basaldel 

med kruset og næsten lige Inderkant. Kæ- 

bens Stipes flad og udbredt, mindst saa 

lang som Palpiger og Palpe tilsammen, paa 

den lige Inderside med ca. 7 spredt sid- 

dende, korte og kraftige Børster, paa den 

konvexe Yderside tæt besat med smaa Ki- 

tinspidser og med 2 lange og bøjelige Bør- 

ster; Galea rudimentær, tornlignende. Li- 

gula lancetdannet, tæt haaret og mer end 

dobbelt saa lang som Læbepalpen. 

Pronotums Skjold med nogle dybe Gru- 

Fig. 14. 
Cercyon analis. 

ber paa Fladen; et lille baandagtigt Mesonotumskjold fin- 

des. 1.—7. Bagkropsled omtrent glatte, uden Folder eller 

Skjølde. Pleurerne kun lidet opsvulmede og uden Ved- 

hæng. Bindehudene mellem Leddene meget store. 8. Bag- 

kropsled bredt, med et stort Rygskjold. Ben mangler. 

Cerci meget smaa, kun utydeligt 2-leddede. 

Cercyon-Larverne findes i Plantemuld nær Vand. 



134 

Æggene aflægges i Klumper, omgivet af løst Spind, i 
fugtig Jord. 

Puppens Bagvinger ikke synlige fra Rygsiden, da de 
er helt skjult af Forvingerne. Pronotum med 18 Styli, 2.— 
7. Bagkropsled hvert med 4 Styli foroven og 1 paa Pleu- 
ren. Cerci omtrent saa lange som 9. Bagkropsled, slanke, 
med en lille haard, børstebærende Spids og utydeligt fler- 
leddede; hos C. analis er Pronotums Sftyli fint leddelte 
i den yderste Del, hos C.litoralis er de simple. (Fig. 6 
CDG): 

1. C. anålis Payk. Fig. 14. Gullighvid med de haarde 

Dele brune. 8. Bagkropsleds Rygskjold bagtil med 3 ens, 

butte Tænder. 9. Bagkropsled trelobet med tværafskaaret 

Midterlobe. Længde ca. 5,5 mm. 

2. C. litorålis Gyll. Afviger fra analis ved, at 8. 

Leds Midttand er fint kruset i Kanten, medens Sidetæn- 

derne er simpelt afrundede, og ved, at 9. Leds Midterlobe 

er spidst tilløbende og lidt kløvet i Spidsen. Længde ca. 

6 mm. 

2. Sphaeridium Fabr. 

Legemet kølledannet, bredest i den bageste Halvdel, 

ret brat afskaaret bagtil. 

Hovedet lille, afrundet, uden tydelige Frontalsømme. 

Nasale med 3 korte og brede Tænder, hvoraf den mid- 

terste er lidt større end de andre; Epistomalloberne smaa. 

De 6 OQOceller smaa og tæt sammenstillede, de 3 bageste 

ofte stærkt reducerede i Størrelse. Følehornene korte, 1. 

Led ca. 3 Gange saa langt som 2., der omtrent er paa 

Længde med 3.; Følehornsvedhænget meget lille. Kind- 

bakkerne korte, usymmetriske, den højre med en rudi- 

mentær Sidetand og fremspringende Basaldel, den venstre 

uden Sidetand og uden basalt Fremspring. Kæbens Stipes 

stor, saa lang som Palpiger og Palpe tilsammen, paa den 

lige Inderside med en Dobbeltrække af korte, kraftige 

Børster, paa den stærkt udbuede Yderside tæt besat med 

meget smaa Kitinspidser og et enkelt langt Haar. Ligula 
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slank, jævnt tilspidset udefter, fint be- 

haaret og ubetydelig længere end Læ- 

bepalpen. 

Pronotums Skjold med nogle dybe 

Gruber paa Fladen; Meso- og Metano- 

tum hver med et fuldstændigt, dybt 

punkteret Rygskjold. 1.—7. Bagkrops- 

led hver med et Par Tværfolder paa 

Ryggen; Pleurerne kun lidet opsvul- 

mede og uden Vedhæng. Bindehudene 

mellem Leddene store. 8. Bagkropsled 

bredt, med et stort Rygskjold. Benene 

meget korte og uden Kloled; Skinne- 

benet ender med en Krans af tornlig- 

nende Børster (Fig. 4 B). 

Sphaeridium-Larverne findes i 
halvtør Ko-Gødning, hvor de gaar paa 
Jagt efter Fluelarver. 

Æggene aflægges i Klumper, om- Fig. 15. Sphaeridium 
givet af løst Spind, i Kogødningen. bipustulatus. 

Puppens Bagvinger ikke synlige 
fra Ryggen. Pronotum med 14 Styli, 2.—7. Bagkropsled 
hver med 4 Styli foroven (hvoraf de mediane kortest) og 
1 paa Pleuren. Cerci korte og kraftige. 

Fig. 16. 7.—8. Bagkropsled af AÅ Sphaeridium scarabaeoides, B 
S. bipustulatus. 

… l. S. scarabaeoides L. Gullighvid med de haarde 

Dele blanke og ravbrune. — 8. Bagkropsleds Rygskjold 

bagtil lige afskaaret, med 4 smaa, omtrent ens Tænder. 

(Fig. 16 A). Længde ca. 10 mm. 
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2. S. bipustulåtus Fabr. Fig. 15. Afviger fra scara- 

baeoides ved, at 8. Bagkropsleds Rygskjold bagtil er af- 

rundet og kun har to meget smaa Tænder (Fig. 16 ou 

Længde ca. 10 mm. 

3. Cryptopleurum Muls. (eller Megastérnum Muls.). 

Legemet bredt kølledannet, noget affladet. 

Hovedet er temmelig stort, afrundet og hvælvet. Na- 

sale kort og trekantet; Epistomalloberne smaa. Ocellerne 

meget tæt samlede. Følehornene ret 

korte, 1. Led noget længere end de 

2 tandre Led" tilsammensesætedel 

Spidsen med en Børste, lidt længere 

end selve Leddet; Følehornsvedhæn- 

get langt ægdannet, ca. ”/3 af 3. Led 

i Længde. Kindbakkerne usymmetri- 

ske, den højre med en stor, i Bag- 

randen savtakket Sidetand og stærkt 

fremtrukket, konvex Basaldel, den 

venstre uden Sidetand, men selve 

Inderranden er savtakket og Basal- 

delen er kun svagt fremtrukket. Kæ- 

bens Stipes kort og bred, paa Inder- 

siden besat med temmelig lange, fine, 

fremadrettede Haar, paa den konvexe 

Yderside tæt besat med skægstublig- 

nende, smaa Kitinspidser; Galea ikke 

udviklet, dens Plads antydet ved et 

Hou Crime Par smaa Børster. Ligula stærkt be- 

rum sp. (?) haaret, mer end dobbelt saa lang som 

Læbepalperne. 

Pronotums Skjold glat. Meso- og Metathorax foroven 

med et Par ubetydelige Plader fortil paa Ryggen nær 

Midten. 1.—7. Bagkropsled paa Ryggen med dybe Tvær- 

folder og ud mod Siden med en ret lang, kegledannet 

Forlængelse; Leddenes Sidepartier med flere smaa Vorter 

og selve Pleuren med en kort, blød Udvæxt. Bindehudene 
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ret store. 8. Bagkropsled med et veludviklet Rygskjold, 

der (hos den kendte Art) bagtil bærer 3 korte, spidse 

Tænder. Benene reducerede til smaa, 

uleddede Vorter, besatte med mange 

Børster. 

Det eneste kendte, ikke nærmere 
bestemmelige, Exemplar, Fig. 17, (L. ca. 
3 mm) toges i Jord mellem Rødder af 
Bellis-Planter. 

4. Chaetårthria Steph. 

Legemet tenformet, trindt. 

Hovedet lille og stærkt opadrettet, 

nærmest firkantet. Frontalsømmen V- 

formet. Nasale med en forholdsvis lang 

og spids trekantet Midtertand og en kort 

Sidetand paa hver Side af denne; Epi- 

stomalloberne store, trekantede, fint sav- 

takkede i Randen. De 6 Oceller tæt 

samlede. Følehornene korte, 1. Led saa 

langt som 2. Led, 3. Led kun halvt saa 

langt, med en kort Børste i Spidsen; 

Følehornsvedhænget saa langt som 3. 

Led. Kindbakkerne symmetriske, hver 

med 2 Sidetænder, men uden fremtruk- 

ken Basaldel. Kæbens Stipes noget læn- 

gere end Palpiger og Palpe tilsammen; 

Galea lille, med en Børste paa Spidsen. 

Ligula, der er lidt længere end Læbe- 

palpen, bestaar bagtil af en lille, trekan- 

Fig. 18. Chaetar- 
thria seminulum. 

Å set fra Siden. B 

8.—9. Bagkrops- 
led, set fra oven. 

tet Plade, fortil af en næsten cirkelrund, blød Skive. 

Pronotum glat. Meso- og Metathorax foroven kun med 

et Par smaa, baandagtige Tværplader hver. 1.—7. Bag- 

kropsled foroven med utydelige Folder, forneden med lidt 

kraftigere Folder, der tjener Bevægelsen. Pleurerne lidet 

fremspringende og uden Vedhæng. Bindehudene mellem 
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Leddene store. 8. Bagkropsled med et veludviklet Ryg- 

skjold, der i Bagranden kun har en ubetydelig Indbugt- 

ning. 9%. Bagkropsled bagtil trefliget. Benene korte, uden 

Kloled; de tilpressede Hofter med en Fure 

til at optage Laarene. 

Larven i henraadnende Detritus paa fug- 
tige Steder. 

1. C.semfnulum Hbst. Fig. 18. Lys, gul- 

hvid med de haardere Dele lyst gulligbrune. 

Længde ca. 4 mm. . - 

5. Coeldstoma Br. 

Legemet tenformet, trindt. 

Hovedet (Fig. 13 B) firkantet. Nasale med 

en ret smal og spids, trekantet Midtertand 

og en ubetydelig Sidetand paa hver Side af 

denne; Epistomalloberne naar næppe saa 

langt frem som til Nasales Sidetænder, tre- 

kantede med simpel Rand. Af de 6 Oceller 

er de bageste 3 meget smaa. Følehornene korte, 

1. Led dobbelt saa langt som 2. Led, 3. Led 

kun "/s af dette sidste; Følehornsvedhænget 

saa langt som 3. Led. Kindbakkerne symme- 

triske med fint rundtakket Inderrand og 2 

Sidetænder samt stærkt fremspringende Ba- 

saldel. Stipes 3 Gange saa lang som Palpi- 

Fig. 19. ger og Palpe tilsammen, langs Inderranden 
Coelostoma ; 
orbiculare. ved en Række korte, kraftige Haar. Galea 

lille, i Spidsen med en temmelig lang Bør- 

ste. Ligula fingerbølformet, ikke saa lang som Palpens 

red 

Pronotums Skjold glat med tyndere, længdestribet 

For- og Bagrand. Mesothorax foroven med et fuldstæn- 

digt Rygskjold (og foran dette 2 Smaaskleriter). Meta- 

thorax med et Par nærmest trekantede Plader. 1.—7. Bag- 

kropsled paa Ryggen ved svage Tværfurer delt i 4 Felter, 
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fint laadne og med korte Børster, hvoraf de 2 forreste 

paa Leddet er anbragt hver i sin lille Sklerit, og bagtil 

paa Leddet findes en Tværfrynse af korte Haar; Pleurerne 

lave og uden Vedhæng. Undersidens Folder kraftige og 

opsvulmede, fungerende som Bevægelsesorgan (Sugefod). 

Bindehudene mellem Bagkropsleddene store. 8. Bagkrops- 

led med et veludviklet Rygskjold, hvis Bagrand kun har 

et lille Hak i Midten. 9. Bagkropsled med et forholdsvis 

stort. Rygskjold. De korte og kraftige Ben med fuldstæn- 

digt Ledantal; Hoften med en Grube til at optage Laaret, 

Kloleddet ved Basis med en Hældannelse. 

Larven træffes i stillestaaende Ferskvand. 
-Æggene anbringes paa fugtigt Materiale nær Vand i 

Grupper paa indtil en halv Snes, og dækkes inderst af 
løst Spind, yderst af tæt Spind, der fra Ægmassens frie 
Overflade breder sig hatteskyggeagtigt ud til alle Sider, 
fæstet til Underlaget. 

1. C.orbiculåre Fabr. Fig.19. Bleghvid, silkehaaret, 

de haarde Dele blanke og kastaniebrune. Længde 9—10 mm. 

6. Paracymus Th. 

Legemet fremefter jævnt afsmalnende, Bagkroppen 

kun svagt afsmalnende bagtil. 

Hovedet (Fig. 3 B) nærmest firkantet. Frontale vase- 

formet. Nasale ubetydeligt usymmetrisk, med 3 Tænder, 

hvoraf de 2 Sidetænder er saa dybt tvekløvede, at det ser 

ud som der er 5 Tænder ialt; de afrundede Epistomal- 

lober let usymmetriske, venstre lidt større, men ikke saa 

langt fremspringende som højre, begge med faa, korte 

Børster. De 6 Oceller alle smaa. Følehornene smaa, 1. 

Led lidt længere end 2., 3. Led halvt saa langt som dette 

sidste; Følehornsvedhænget saa langt som 3. Led. Kind- 

bakkerne symmetriske, Inderranden fint savtakket og med 

2 Sidetænder, hvis Bagrande ligeledes er fint savtakkede; 

Basalpartiet noget fremspringende. Kæbens brede og op- 

svulmede Stipes er kortere end Palpiger og Palpe tilsam- 
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men, der ligeledes begge er opsvulmede; Galea lille, 

vorteagtig, med mange Børster i Spidsen. Liguia omtrent 

saa lang som Læbepalpen, delt i 2 

Led, der i Længde svarer til Palpens. 

Pronotum med 4 smaa Børster i 

Forranden og en fremspringende 

Knude paa hver Side. Mesothorax 

foroven med et Par store, firkantede 
Skleriter; Metathorax foroven med 2 

Par baandlignende Skleriter. Ude til 

Siden har disse 2 bageste Brystled 

en stor, kegleformet Udvæxt. 1.—7. 

Bagkropsled foroven hver med 2 Par 

tværovale  Smaaplader,  Pleurerne 

stærkt fremtrædende med et Par 

vorteagtige Udvæxter, der hver bæ- 

rer en middellang Børste, men ingen 

længere Vedhæng. I de meget store, 

ledlignende Bindehude mellem Led- 

dene er der en uparret Tværsklerit 

og paa hver Side af denne en min- 

dre Vorteudvæxt. 8. Bagkropsled med 

et veludviklet Rygskjold, hvis Bag- 

rand er svagt udtunget. De korte og 

; E kraftige Ben med fuldstændigt Led- 

NERE ORE NER ES antal; Hoften med en Fure til at op- 
i ” tage Laaret; Kloleddet ved Basis med B Bagenden af Krop- 
pen. en lille, børstebærende Hæl. 

Larven lever paa fugtige Steder ved Vandkanten. 
Æggene lægges: i Grupper paa RS Stykker, om- 

givet af løst Spind. 
Puppen, der hviler i et Kammer i Jorden nær Vand- 

kanten, har Bagvingerne. delvis synlige fra Rygsiden; 
Pronotum med 24 Styli, deraf 10 langs Forranden, 2.—7. 
Bagkropsled foroven hver med en Tværrække paa 6 Styli 
(samt 1 paa Pleuren); alle Styli er korte med en Ende- 
børste, der er længere end Stylus selv. Cerci simple. 
Fænsde sm: 

1. P.aéneus Germ. Fig. 20. Graalig hvid. Længde6 mm. 
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7. Anacaena Th. 

Legemet noget fladtrykt, bredt, let afsmalnende frem- 

efter og bagud, med den største Bredde over 3.—5. Bag- 

kropsled. 

Hovedet stort, oval-firkantet. Frontale klokkeformet. 

Nasale lidt usymmetrisk, med 4 Tænder og en lille Bør- 

ste i Tandmellemrummene. Epistomallo- 

berne let usymmetriske, korte og brede, 

kun forsynede med enkelte smaa Haar. 

De 3 forreste Oceller liniedannede med 

den længste Åxe i Legemets Længderet- 

ning. Følehornene smaa og brede, 1. og 

ed omtrentligetlange seed kunken 

Trediedel saa langt som 2.; Følehorns- 

vedhænget meget tyndt i Forhold til 3. Led, 

men saa langt som dette. Kindbakkerne 

er symmetriske, med 2 store Sidetænder 

samt en tredie mindre umiddelbart foran 

det noget fremspringende Basalparti. Kæ- 

bens brede, opsvulmede Stipes lidt læn- 

gere end de ligeledes opsvulmede Palpi- 

ger og Palpe tilsammen; Galea lille, vorte- 

agtig med nogle faa Børster. Ligula om- 

trent saa lang som Kæbepalpens 2. Led, 

kun utydelig toleddet. 

Pronotums Skjold glat, indknebet paa 

Midten. Meso- og Metathorax foroven hver 

med 2 Par Smaaskleriter, hvoraf Mesono- 

tums er størst og trekantede. 1.—7. Bag- Fig. 21. Anacaena 
kropsled foroven hver med et Par smaa See. 

Knuder fortil, og bag disse er Leddet delt i 2 Tværfelter, 

der begge bærer punktformede Smaaknuder. Pleurerne 

fremtrædende med vorteagtige Udvæxter, men ingen læn- 

gere Vedhæng. Bindehudene mellem Leddene ledlignende, 

ligeledes besat med smaa Knuder og en større Vorte ude 

til Siden. Det store 8. Bagkropsleds Rygskjold har bagtil 
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i Midten et ganske lille Fremspring. Benene korte og kraf- 

tige, Kloleddet med en børstebærende Hæl. 

Kun Larven til en amerikansk Årt (infuscata Motsch.), 
Fig. 21, er kendt; den lever i smaa Vandhuller eller paa 
fugtig Grund nær Vandkanten. 

Æggene (af den amerikanske Art) lægges i omtrent 
kuglerunde Kapsler, indeholdende 5—8 Æg, og forsynede 
med en ca. 4 Gange saa lang, flad, baandagtig Forlæn- 
velse (Pig. SEN 

8. Cymbiddyta Bed. 

Legemet ret trindt, let afsmalnende fremefter og bag- 

ud, med den største Bredde over 2.—3. Bagkropsled. 

Hovedet stort, let hvælvet, omtrent kvadratisk. Nasale 

let usymmetrisk med ca. 7 Tænder, hvoraf fiere kan dele 

Å B 

Fig. 22. Nasale af A Cymbiodyta fimbriata, B Helochares macula- 
tus. (Efter Richmond). 

NDA SE SANS 

sig i flere Smaatænder, og hos den voxne Larve er Tæn- 

derne ofte stærkt afslidte; bag Tænderne 4 tornagtige 

Børster og sædvanlig ogsaa en (endnu mindre) tornagtig 

Børste paa hver Side af Nasale; Epistømalloberne sym- 

metriske, korte og brede med nogle faa ganske smaa 

Torne i Spidsen af hver. Ocellerne af omtrent ens Stør- 

relse. Følehornene ret lange og slanke, 1. og 2. Led om- 

trent lige lange, 3. Led kun "/s af 2. Led; Følehornsved- 

hænget ikke saa langt som 3. Led, ved dets Basis sidder 

flere ganske smaa Sansetappe. Kindbakkerne omtrent 

symmetriske, med 2 Sidetænder, af hvilke den distale er 

størst; Kindbakkens Inderrand og hos den unge Larve 

tillige den distale Sidetands bageste Rand fint takket. 

Kæbens Stipes opsvulmet, længere end den opsvulmede 

Palpiger og Palpen tilsammen, langs Inderranden med 
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en Række paa 5 lange Børster; Galea lille med nogle faa 

Børster i Spidsen. Ligula lille og slank, lidet længere end 

Kæbepalpens 1. Led. 

Pronotums Skjold glat. Mesothorax foroven med et 

Par trekantede Skleriter fortil paa Leddet. Metathorax for- 

oven med et Par baanddannede Skleriter fortil paa Led- 

det og et Par ganske smaa, tværstreglignende båg dem. 

1.—7. Bagkropsled, der er tæt besat med mikroskopiske 

Smaatorne, er ved svage Tværfurer delt i 4 Felter, og de 

store Bindehude mellem Leddene ligeledes oftest delt ved 

en Fure i 2 Felter. Paa 1. Bagkropsled findes fortil et 

Par smaa dorsale Skleriter. Pleurerne ikke særligt frem- 

trædende og uden Vedhæng. 8. Bagkropsleds Rygskjold 

med jævnt buet Bagrand. Benene ret lange, Hoften med 

en Fure til Optagelse af Laaret, Kloleddet langt, med en 

lille Hæl, der bærer 2 temmelig lange og stive Børster. 

Kun Larverne til et Par amerikanske Arter (fimbriata 
Melsh. og blanchardi Horn) kendes. De er orangegule og 
fint sortplettede, idet hver sort Plet svarer til Fæstepunk- 
tet for en af de nævnte Smaatorne. De lever under Blade 
og Sten ved Vandkanten. 

Æggene (af de amerikanske Arter) anbringes i Stabler 
paa 15—40 paa fugtig Bund paa nedfaldne Blade, Mos o. l. 
omhyllede af ret løst Spind. 

Puppens Bagvinger delvis synlige fra Rygsiden. Pro- 
notum med 24 Styli, deraf 10 i Forranden, Bagkropsled- 
dene foroven med en Tværrække paa 6 Styli (samt 1 paa 
Pleuren). Cerci simple. Længde 7 mm. (Fig. 6 O). 

9. Heléchares Muls. 

Legemet næsten parallelsidet, kun lidet afsmalnende 

fortil, bagtil smalner de tre sidste Bagkropsled hurtigt og 

spidst af. 

Hovedet stort, lidt hvælvet og næsten kvadratisk. Na- 

sale er usymmetrisk, skraat afskaaret, med 6 tydelige 

Smaatænder; i hvert Tandmellemrum sidder en kort Bør- 

ste og desuden en Børste udenfor hver Ydertand; Episto- 

malloberne omtrent ens, ret brede, lidet fremragende. 
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Ocellerne middelstore. Følehornene ikke særlig lange, 1. 

Led længere end 2. Led, 3. Led lille og tapformet; Føle- 

hornsvedhænget kun halvt saa tykt og langt som 3. Led. 

Kindbakkerne (Fig. 2 B) næsten symmetriske, med 2 Side- 

tænder, hvoraf den distale er størst; hos den spæde Larve 

er Inderranden og Tændernes Bagrande fint savtakket; 

Basaldelen kun ganske lidt forstørret. Kæ- 

bens Stipes lang og tyk, noget længere 

end Palpiger og Palpe tilsammen, langs 

Inderranden med en Række paa 5 korte 

Børster; Galea lille med et Par Børster i 

Spidsen. Ligula slank, omtrent saa lang 

som Palpens 2. Led. 

Pronotums Skjold glat, med tyndhudet 

Forkant. Mesothorax foroven med et næ- 

sten fuldstændig dækkende  Rygskjold. 

Metathorax foroven med et Par store, 

uregelmæssigt formede Skleriter, hvis 

bageste Udløber omrammer et blødt Midt- 
felt paa Leddet. Ogsaa 1. Bagkropsled med 

et Par smaa Skleriter fortil paa Leddet. 

1.—7. Bagkropsled ved Tværfolder delt i 

R 4 Felter og de store Bindehude i 2 Felter; 

ilks 28 Belo hvert Led bærer en Tværrække af 4 Ki- 
chares griseus. É i 
Spæd Larve. tinpletter paa Leddets 2. Felt, de midter- 

ste størst, hver omgivende en lille børste- 

bærende Papil. Pleurerne noget fremstaaende, men ingen 

længere Vedhæng. Ogsaa Bugsiden med veludviklede 

Tværfolder. 8. Bagkropsled med et bagtil firelobet Ryg- 

skjold. Benene lange, Kloleddet uden Hældannelse. 

Larven lever i stillestaaende Ferskvand. 
De ca. 70 Æg anbringes i en flad Sæk, der bæres om 

af Hunnen under Bugen, fastgjort ved et Par korte Traade 
til Baglaarene (Fig. 5 P). 

Puppen ligner ganske Cymbiodyta-Puppen. Den 
hviler i en Puppehule paa Land nær Vandet. 
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1: H. griseus Fabr. Den spæde Larve (Fig. 23) er 

hvidlig, den voxne har brungraa Ryg og graalig Bug, med 

de haardt kitiniserede Dele kastaniebrune. Længde 7,5 mm. 

10. Hydrøbius Leach (+ Limnåxenus Rey). 

Larven tendannet, noget affladet. 

Hovedet (Fig. 13 A) lille, nærmest firkantet i Omrids. 

Nasale usymmetrisk, skraat afskaaret, med 5 lidt forskel- 

ligt udviklede Tænder; en kort stiv Børste 

i Mellemrummene mellem Tænderne og 

desuden 1 paa hver Side af Nasale; Epi- 

stomalloberne omtrent ens, afrundede og 

væbnede med en Række korte, stive Bør- 

ster. Af de 6 Oceller sidder den yderste i 

bageste Række lidt fjernet fra de øvrige. 

Følehornene korte, 1. Led saa langt som 

2. og 3. tilsammen, 3. Led kun "/s af 2., 

Følehornsvedhænget meget lille, ikke me- 

get større end nogle Sansetappe, der er 

fæstede ved Siden af det. Kindbakkerne 

omtrent symmetriske, hver med 3 Side- 

tænder, hvoraf den inderste er mindre end 

de 2 andre, Proximalparten af Kindbakken 
kun meget svagt fremtrukket. Kæbens Sti- 

pes ret Slank, omtrent saa lang som Pal- 
piger og Palpe tilsammen, med 3 kraftige 

Børster paa Inderkanten; Galea kort og 

med en lille Børste i Spidsen. Ligula 520 le 

slank, ca. dobbelt saa lang som Palpens  tiys fuscipes. 

ME ed 

Pronotums Skjold smalt trapezdannet med 2 Par For- 

dybninger paa Fladen. Meso- og Metathorax foroven hver 

med et Par uregelmæssigt formede (paa Mesothorax nær- 

"mest trekantede) Skleriter. 1.—7. Bagkropsled hver ved 

Tværfurer delt i 4 Felter. 1.—2. Bagkropsled med et 

Par Smaaplader fortil og bag dem et Par mindre Kitin- 

VASESKU 

Victor Hansen: Vandkærer. 10 
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pletter; de øvrige Led med 2 Par smaa Kitinpletter. 

Bindehudene meget store, og Pleurerne med flere store, 

pudeagtige Opsvulmninger, men ingen længere Vedhæng. 

8. Bagkropsled foroven med et Rygskjold, der bagtil har 

3 runde Udtungninger. Benene ret veludviklede, Kloled- 

det med en lille, børstebærende Hæl. 

Larven lever i stillestaaende, plantefyldt Ferskvand; 
oftest ligger den lige i Vandskorpen. Byttet er især Daf- 
nier 0. a. Smaakrebs. 

Æggene lægges i Grupper paa 13—20 i iukkede Æg- 
kapsler, der er urneformede, lukkede foroven med et Dæk- 
sel af tyndere Silke og her udbredt til et kortere eller 
længere, skævt kraveformet udbredt Heftebaand. Baade 
Kapsel og Heftebaand er fæstet til Vandplanters Flyde- 
blade, Mos o.l. Heftebaandet naar altid ud af Vandet. 
(Fig. 5 D, E). 

Puppen, der hviler i en Hule i fugtig Jord nær Vand, 
er kort og tyk, Bagvingerne er delvis synlige ovenfra; 
supraorbitale Styli mangler; der findes 20 Styli paa Pro- 
notum; Bagkropsleddene hver med 4 Styli foroven (+ 1 
paa Pleuren). Styli er lange og rynkede og Endebørsten 
kun ”/s af Stylus selv. Cerci jævnt tilspidsede, tværryn- 
kede eller -ringede, næsten dobbelt saa lange som 9. Bag- 
kropsled. (Fig. 6 E, I, J, K). 

1. H. fuscipes L. Fig. 24. Farven brunlighvid med 

Skleriter og Smaapletter sortebrune. Undersiden graalig. 

Nasales Tænder omtrent ens, kun Ydertanden til venstre 

lidt større og anbragt lidt mere for sig selv. Længde 12— 

I'S5smm: 

2. Limn&åxenus niger Zschach. Adskiller sig fra 

fuscipes bl.a. ved, at næstyderste Nasaltand til venstre 

er lige saa stor som den yderste, og denne sidste sidder 

ikke isoleret fra de øvrige Tænder. Længde 16 mm. 

11. Enéchrus Zaitzev. 

Legemet nærmest trindt, dog noget affladet paa Ryg 

og Bug, afsmalnende fra 1. Bagkropsled henholdsvis frem- 

efter og bagud. 
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Hovedet stort, næsten kvadratisk og noget konvext. 

Nasale er usymmetrisk, kort, skævt afskaaret og i det 

længst fremspringende (højre) Hjørne med en enkelt Tand; 

umiddelbart under Nasale en hyldeagtig Liste, der rager 

længst frem i venstre Side og her er forsynet med en 

Tand; der findes 4—5 korte Børster i en Tværrække lige 

bag Nasalranden; Epistomalloberne usymmetriske, højre 

længst fremragende, begge spidse og i Spidsen med nogle 

fine, korte Børster. Den ventrale Ocel i Bagrækken lidt 

mindre end de andre og anbragt lidt for sig selv. Føle- 

hornene ret lange, 1. og 2. Led omtrent lige lange, 3. Led 

meget lille; Følehornsvedhænget meget lille, kegledannet. 

Fig. 25. Enochrus bicolor. 

Kindbakkerne usymmetriske, den venstre med en enkelt 

lille Sidetand, den højre med 2 Sidetænder; Inderranden 

af selve Kindbakken og Bagranden af Sidetænderne fint 

krenulerede; Basaldelen ikke fremtrukket, men dog lidt 

forskelligt udseende paa de to Sider. Kæbens Stipes tyk 

og lang, længere end Palpiger og Palpe tilsammen; den 

lige Inderrand med 5 kraftige, spidse Børster; Galea lille 

og vorteagtig, med nogle faa Børster i Spidsen. Ligula 

slank, lidt længere end Læbepalpens korte 2. Led. 

Pronotums Skjold ikke meget bredere end Hovedet, 

ret tyndt med fortykket Bagrand. Baade Meso- og Meta- 

thorax-foroven med et Par uregelmæssigt fligede Skleri- 

ter — størst paa Mesothorax—- og foran dem en tværlig- 

gende, uparret, baandagtig Sklerit; paa Metathorax om- 

giver Skleriternes bageste Udløbere et mediant blødhudet 

Parti. 1.—7. Bagkropsled ved Tværfurer delt i 4 Felter, af 

hvilke det forreste paa 1. Bagkropsled bærer et Par smaa 

Skleriter, paa alle de følgende Led kun et Par Kitinpunk- 

IDE 
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ter. Alle Bagkropsleddenes 3. Felt bærer et Par lignende 

smaa Kitinpunkter. Ogsaa Bindehudene veludviklede, delt 

ved en Tværfure i 2 Felter. Pleurernes øverste Del ikke 

særlig fremtrædende, deres nederste Partier derimod fyl- 

dige Puder; paa 3.—7. Bagkropsleds Bugside findes et 

Par tykke, kraftige Gangvorter, der paa deres forreste Del 

nal 
Fig. 26. Kroge fra Gangvorterne af Å Enochrus bicolor, B E. testa- 

ceus'k CHE sp: 

er besat med talrige, krumme og spidse Smaakroge. 8. 

Bagkropsled med et trapezformet Skjold, der bagtil har 

4 afrundede Tunger. Benene er lange, Kloleddet med 

en børstebærende Hæl. 

Larverne kravler rundt paa Vegetationen, især Alger, 

i stillestaaende Ferskvand, evtl. Brakvand; under Bevægel- 
sen benytter de Gangvorterne paa samme Maade som en 
Sommerfuglelarve. 

Æggene er, i et Antal af 12—20,. omgivne inderst af 
løst Spind og yderst af en fast Spindkapsel, der foroven 
paa den ene Side løber ud i et bredt, fladt Baand, der 
kan være indtil 5 Gange saa langt som selve Kapslen 
(Fre FSERS GG): 

Puppen, der for de fleste Årters Vedkommende ligger 
i en Jordhule, findes dog for E. testaceus” Vedkom- 
mende inde i Phellandrium-Stængler, og en ubestemt 
(dansk) Arts Pupper hviler i Vandet i en rund Rede af 
sammenfiltrede Traadalger. Puppens Bagvinger delvis syn- 
lige fra Oversiden. Pronotum med ialt 24 Styli, deraf 2 
midt i Forranden og 12 langs Sideranden. Meso- og Meta- 
notum hver med en Stylus paa hver Side. 1. Bagkrops- 
led med 4 Styli. 2.—7. Bagkropsled med 6 Styli (+ en 
Stylus paa Pleuren). Cerci lange og slanke, kun lidet diver- 
gerende, hver med en meget lang, let knækkelig Stylus i 
Enden bængde cat smm (Flos GER) 
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INRES Hr color"Fabre Fie 25 Snavset hvidlig eller 

graalig med de haarde Partier brunlige. Gangvorternes 

Kroge (ved stærk Forstørrelse) ikke særlig stærkt krum- 

mede (Fig. 26 A). Længde 6—8 mm. 

2. E. teståceus Er. Graalig med de haarde Partier 

brunlige. Gangvorternes Kroge stærkt krummede i Spid- 

sen (Fig. 26 B). Længde 6—8 mm. 

3. E. sp. Næsten snehvid med de haarde Partier rav- 

gule. Gangvorternes Kroge relativt store (dobbelt saa 

lange som hos de 2 foregaaende Arter), ikke særlig stærkt 

krummede i Spidsen (Fig. 26 C). Længde ca. 8 mm. 

12. Laccobius Er. 

Kroppen affladet, langstrakt, midtpaa næsten parallel- 

sidet og henholdsvis fra 1. Bagkropsled og 6. Bagkrops- 

led smalnende af, henholdsvis fremefter og bagud. 

Hovedet (Fig. 1 B) med lige Sider; den bageste Del 

er ofte trukket tilbage i Prothorax. Frontalsømmene ret- 

linede, parallele. Nasale smalt, usymmetrisk og delt i 3— 

4 smaa Tænder; Epistomalloberne store, øreformede, langt 

fremragende, men ligeledes usymmetriske, den venstre 

størst, besat med en Række stærkt krummede Børster, 

den højre nøgen. Den yderste QOcel i bageste Række sid- 

der noget for sig selv. Følehornene ret kraftige, 1. Led 

betydelig kortere end 2. Led, 3. Led lille; Følehornsved- 

hænget omtrent halvt saa langt som 3. Led og fæstet ved 

Siden af en endnu mindre, lille Sansetap. Kindbakkerne 

usymmetriske, den højre (hos den danske Art) med 2 

Sidetænder anbragt tæt ved Siden af hinanden, den ven- 

stre med 2 meget mindre Sidetænder og fint kamagtig 

takket Inderrand af Kindbakken bag hver af disse 2 Tæn- 

der; endvidere har venstre Kindbakke paa Oversiden 

langs med Inderranden en Rende, der oventil dækkes af 

den store Epistomallobe. Kæbens Stipes opsvulmet, be- 
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tydelig længere end Palpiger og Palpe tilsammen, langs 

Inderranden med 5 stærke Børster. Galea lille, papilagtig, 

med en Børste i Spidsen. Ligula mangler. 

Prothorax's Skjold med listeformet fortykket Bagrand . 

og paa Fladen med 2 Par lave Tværfordybninger. Meso- 

thorax foroven fortil med et Par smaa 

ovale Skleriter og bag dem et Par større, 

trekantede Skleriter. Metathorax foroven 

kun med de store trekantede Skleriter. 

1.—7. Bagkropsled dybt tværfoldede med 

store, men udelte Bindehude. 1. Bagkrops- 

led med et Par smaa Skleriter fortil; paa 

deres Sted findes paa alle de følgende 

Led et Par tværliggende Kitinstreger. Paa 

Leddenes 3. Felt findes der en mørkfar- 

vet Kitinknude med en tapformet Børste 

og længere ude til Siden et kort Frem- 

spring. Pleurerne med tykke, men korte, 

kegleformede Udvæxter. 8. Bagkropsleds 

Skjold omtrent cirkelformet og (hos den 

danske Art) fortil tolappet og bagtil med 

4 smaa Tunger; dets Pleurer med et for- 

holdsvis langt Vedhæng, besat med nogle 

faa Børster i Randen. Benene ret lange, 

Hoften med en blødhudet Fure, Kloled- 

det med en lav Hæl med en Børste. 

Fig. 27. Lacco- Larven lever i Algevegetationen nær 
bius minutus. Bredden af Ferskvand. Den ejendomme- 

lige Bygning af Kindbakken tyder paa en 
— ikke oplyst — særlig Levevis. 

Æggene anbringes, i et Antal af 2—10, i en kuglefor- 
met, ca. 1,5 mm lang, Kapsel, der løber ud i en trind, 
traadformet, hul Forlængelse, der er 5—6 Gange saa lang 
som selve Kapslen. Baade Kapsel og Forlængelse heftes 
til Vegetationen i Vandskorpen (Fig. 5 K). 

Puppen, der hviler i en Hule i fugtig Jord ved Vand- 
kanten, har delvis synlige Bagvingeanlæg og 22 Styli paa 
Pronotum (deraf 10 i Forranden) og i Sideranden en spids 
Tap, der repræsenterer en Stylus; Meso- og Metanotum 
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begge med en Stylus paa hver Side. 1.—7. Bagkropsled 
hver med 4 Styli (+ 1 i Pleuralfeltet). 8. Bagkropsled med 
2 opadkrummede, spidst kegleformede Udvæxter, der er 
omdannede Styli. Cerci langstrakte, kegledannede, spidse, 
lidt divergerende. Længde 3,3 mm. (Fig. 6 R, S). 

Il. L, mintutus L. Fig. 27. Graalig eller smudsig hvid 

med de haarde Partier ravfarvede. Længde ca. 6 mm. 

13. Berosus Leach. 

Kroppen er bredt tenformet, jævnt og stærkt tilspid- 

set for og bag og ret fladtrykt. 

Hovedet er temmelig lille, bredt firkantet-ovalt, den 

bageste Halvdel ofte trukket tilbage i Prothorax. Nasale 

smal, lidt uregelmæssigt halvcirkelformet og forsynet med 

5 skarpe Tænder, der dog slides af med Alderen; 5 korte 

Børster er fordelt dels mellem, dels bag Tandrækken: 

Epistomalloberne usymmetriske, den højre lidet udviklet, 

kort og glat i Randen, den venstre derimod stor, øredan- 

net, langt fremragende og væbnet med talrige, krumme, 

spidse Tænder, hvoraf de yderste er størst. Yderste Ocel 

i bageste Række anbragt noget for sig selv. Følehornene 

er (hos den voxne Larve) ret lange og slanke, 1. Led over 

halvanden Gang saa langt som 2., 3. Led er lille, Føle- 

hornsvedhænget endnu mindre. Kindbakkerne er usymme- 

triske, lange og spidse, den højre med 1 stor og indenfor 

denne 1—2 smaa Sidetænder, den venstre med en kort, 

trekantet, bred Sidetand med nogle korte Spidser i Bag- 

randen og indenfor den et Par smaa Takker; venstre 

Kindbakke har endvidere paa Oversiden en aaben Længde- 

kanal, der proximalt ender midt paa Kindbakkens Flade 

under Epistomalloben; ingen fremtrukket Basaldel. Kæ- 

bens Stipes lang og kraftig, længere end den korte Pal- 

piger og Palpen tilsammen, med nogle faa Børster langs 

Indersiden; Galea ganske lille og bærer en kraftig Bør- 

ste. Ligula mangler. 

Det lille Pronotums Skjold er glat. Mesothorax (hos 

den voxne Larve) foroven med et Par trekantede Ryg- 
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skleriter og foran disse i Leddets Forrand et Par smaa 

linieformede Tværskleriter, hvortil tilsvarende ogsaa fin- 

des paa Metathorax og 1. Bagkropsled. 1.—7. Bagkrops- 

led ved Tværfurer delt i 4 Felter, hvoraf 3. Felt bærer et 

Par smaa mørke Kitinpletter og en lille Ophovning læn- 

gere ude DEG hver Side. Pleurerne er veludviklede; fra 

… deres øverste Parti udspringer 

paa alle de nævnte 1.—7. Bag- 

kropsled et langt” traadformet, 

noget rynket, fint behaaret Gælle- 

vedhæng, der er længst paa de 

bageste Led. Bugsiden med tykke 

Tværfolder, der staar i Bevægel- 

sens Tjeneste. Bindehudene mel- 

lem Leddene veludviklede, men 

ikke delte og uden Pleuralud- 

væxter. Det lille. 8. Bagkropsled 

med et svagt, næsten cirkelfor- 

met Rygskjold. 9. og 10. Led 

ganske rudimentære, og der fin- 

des ingen terminal Aandehule: 

Benene lange og tynde, Kloled- 

det langt og slankt og kun med 

rudimentær Hældannelse. 

Fig. 28. Berosus spinosus. Larverne, der er langsomme, 
kravlende Dyr, træffes mellem 

Alger baade i Fersk- og Brakvand paa lidt dybere Vand 
end de øvrige. Formers Larver. Levevisen ikke sikkert 
oplyst. KEN 

Æggene lægges i Grupper paa indtil 5, omgivet af en 
linseformet Kapsel, der er forsynet med en Randbræmme, 
og et enkelt Sted er Kapslen oftest (f. Ex. hos B.spino- 
sus) trukket ud i et traadformet Vedhæng, der ér 3—4 
Gange saa langt som Kapslen selv; baade Kapselbræmme 
og Vedhæng er fæstet til submerse Planter. Hos B. Tu- 
ridus er Kapslen, der kun indeholder 1 Æg, uden Ved- 
hænst(ErsæSy 

Puppen, der hviler i en Hule i blød Jord nær Van- 
det, har delvis synlige Bagvingeanlæg, 24 Styli paa Pro- 
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notum (deraf 10 i Forkanten og 1 i hver Sidekant). Meso- 
og Metanotum hver med 1 Stylus paa hver Side, 1, Bag- 
kropsled med 2 Styli, 2.—7. Led med 4 Styli hver. 8.— 
9. Led hver med 2 ganske smaa Styli, Pleurerne med en 
kort kegledannet Udvæxt i Stedet for Stylus. Cerci saa 
lange som 7. og 8. Led tilsammen, slanke, distalt tvær- 
rynkede eller -leddede, divergerende eller parallele, 
Længde 4—5 mm. (Fig. 6 N). 

1:%B. Sspindsus Steph. Fig. 28. Hvidlig med de haar- 

dere Partier blegt gule. — Højre Kindbakkes distale Side- 

tand simpel. — Længde 7 mm. 

2. B. signaticdllis Charp. Afviger fra foregaa- 

ende ved, at højre Kindbakkes distale Sidetand har en 

lille Tand midt paa Bagkanten, og ved længere Gælle- 

vedhæng. Længde 5,5 mm. 

14. Hydrophilus Leach. 

Larverne af denne Slægt er fint laadne, Kropformen 

er tenformet, jævnt og stærkt tilspidset for og bag. 
Hovedet stort, svagt trapezdannet, smallest bagtil, for- 

oven noget hvælvet. Nasale symmetrisk, bred, svagt kon- 

vex, fint tandet i Randen; 5 smaa Børster lige bag For- 

randen; Epistomalloberne ens, bredt, men kort trekantede 

med afrundet Spids og her med en Kantrække af korte 

Børster. Yderste Ocel sidder noget for sig selv. Følehor- 

nene. lange og slanke, 1. Led, der er meget længere end 

de 2 distale Følehornsled, er forsynet med en lang 

Bræmme af fine Haar, Følehornsvedhæng mangler. Kind- 

bakkerne er slanke og spidse, (hos den danske Art) sym- 

metriske,- med 2 Sidetænder, hvoraf den distale er størst; 

langs-Kindbakkens Inderrand er der en aaben Fure, der 

grener sig ud paa Distaltanden. Kæberne ligner i Ud- 

seende paafaldende Følehornene, er lange og slanke, med 

Stipes næsten dobbelt saa langt som Palpiger og Palpen 

tilsammen. Galea ganske ubetydelig, med en Terminal- 
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børste. Ligula kegledannet, omtrent dobbelt saa langt som 

Palpens 1. Led. 

Pronotums Skjold med fortykket Bagrand og 2 Par 

lave Fordybninger paa Fladen. Meso- og Metathorax for- 

oven hver med et Par trekantede Rygplader, og paa Meso- 

thorax desuden fortil et Par utyde- 

lige tværliggende, langstrakte Skleri- 

ter; de to Leds Pleurer hver med 

2 vorteagtige Fremspring paa hver 

Side. Bagkropsleddene, der er ad- 

skilte ved store, men udelte Binde- 

hude, er paa Oversiden kun utyde- 

lig delt i Felter. Tværs over hvert 

Led findes en Tværrække paa 4 tap- 

== 2 formede Vorter, og forrest paa Led- 

Der ETA dene kan der være et Par lignende, 
4 sS J der paa 1. Bagkropsled sidder paa 

en lille Sklerit. Pleurerne bærer 

foroven en lille, laadden Vorte 

ovenover et temmeligt stort, orm- 

. formet, haaret Vedhæng. Bugsiden 
er kraftigere tværfoldet og benyttes 

som Bevægelsesorgan. Det lille 8. 

Bagkropsled med et nærmest cir- 

kelrundt Rygskjold, der bagtil er 

ng tunget ud i 4 Lober. Paa hver Side 

ere ME af Gattet sidder et ormformet, men 

Fre 2 Hydro phe ubehaaret Analvedhæng (Prostylus), 

ED TER. der er ca. halv saa langt som de 
ormformede Vedhæng paa Bagkrop- 

pens Sider. Benene meget slanke og lange, med et slankt 

Kloled uden Hældannelse; paa Trochanters Underside, 

paa begge Kanter af Laaret og paa Underkanten af Skinne- 

benet en Bræmme af Svømmehaar. 

Larven findes i bladfyldte Ferskvandshuller eller lav- 
vandede Vige i større Søer. Den er et glubsk Rovdyr, 
der især lever af Smaakrebs og Insektlarver, men ogsaa 
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anfalder Haletudser m, m. Den kan svømme, men træffes 
oftest hængende i Vandskorpen med Bagkropsspidsen. 

Æggene aflægges, i Grupper paa 40—60, i.en afrun- 
det, 10—20 mm lang Ægkapsel, der er hvidlig, men med 
brunlig ,,Vertikalplade”" og Mast; Masten der staar lodret 
paa selve Kapslens Længdeaxe, er slankt kegledannet, 
men varierer i Længde, ligeledes 10—20 mm, men dog 
almindeligvis kortere end selve Kapslen er lang, og den 
rager op i Luften, Hele Ægkapslen svømmer frit i Van- 
det, kamoufleret af et paaspundet vissent Blad. 

Puppen, der hviler i en Hule i løs, fugtig Jord nær 
Vandet, er søgrøn med hvidlige Knuder. Bagvingerne del- 
vis synlige ovenfra; der er 32 Styli paa Pronotum, deraf 
12 i Forranden og 3 i hvert Forhjørne. Baade Meso- og 
Metanotum hver med en Stylus paa hver Side. 1.—7. Bag- 
kropsled hver med en Tværrække af 6 Styli, hvoraf de 
yderste er størst og anbragt paa en lille Knude. 8. Bag- 
kropsled med 2 Rygstyli, hver anbragt paa en lille Knude. 
Cerci lange, tværringede eller -rynkede, stærkt diver- 
gerende og lidt tvekløvede i Spidsen. Længde ca. 15 mm. 

1. H. caraboides L. Fig. 29. Farven smudsig lyse- 

brun eller grønligbrun foroven, og noget lysere, graalighvid, 

forneden; de haardere Partier kastaniebrune. Længde ca. 

SPS MM. 

15. Hydråus Leach. 

Larverne er dækkede af et fint fløjlsagtigt Laad. For- 

men er plump, næsten parallelsidet fra Mesothorax til 5. 

Bagkropsled, men især bagtil stærkt tilspidset. 

Hovedet stort og bredt, fladt foroven, men hvælvet 

forneden. Nasale næsten uudviklet, med svagt konkav 

Forrand og her næsten uden Tænder; Epistomalloberne 

symmetriske, trekantede. Den yderste OQOcel i bageste 

Række sidder noget for sig selv. Følehornene lange og 

slanke, 1. Led, der er meget længere end de distale Led 

tilsammen, er forsynet med en Bræmme af lange Haar; 

hos den voxne Larve er Følehornet tilsyneladende 4-led- 

det, idet der mellem 1. og 2. Led er indskudt et lille 

perleformet ,,Ledf; Følehornsvedhæng mangler. Kindbak- 
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kerne er slanke og spidse, usymmetriske, den højre længst 

og slankest med en tvespidset Sidetand, den venstre med 

en simpel Sidetand; paa begge Kindbakker er der en Fure 

langs Inderranden. Kæberne ligner Kindbakkerne, den 

slanke Stipes saa lang som hele Føle- 

hornet, Galea ganske ubetydelig. Ligula 

lille, ikke saa lang som Læbepalpens 

JÆLed 

Pronotum uden sammenhængende 

Skjold, kun med, et Par ret store, rhom- 

biske Skleriter. Meso- og Metathorax 

foroven hver med et Par uregelmæssigt 

trekantede Skleriter; de to Leds Pleurer 

vortebærende. 1.—7. Bagkropsled er ved 

Tværfurer delt i de sædvanlige 4 Felter, 

hvoraf 3. Felt har en Tværrække af 4 

smaa Vorter. Paa Siderne findes flere 

smaa Vorter paa hvert Led og desuden 

et kort, fingerformet, toleddet Vedhæng. 

Bugsidens Furer ret kraftige, De store 

Bindehude mellem Leddene ved en 
Tværfure delt i 2 Felter. Det lille hale- 

agtige 8. Bagkropsled med et lille Ryg- 

skjold, der har et Par fine Udløbere 

fremefter, men er simpelt afrundet bag- 

til. Analvedhængene tværrynkede, om- 

trent saa lange som 8. Bagkropsled. Be- 

nene lange og aareformede, med et slankt 

Kloled uden Hældannelse;Svømmehaars- 

bræmme findes paa Overkanten af Hoften, begge Laarets 

Kanter og Underkanten af Skinnebenet. 

Fig. 30. Hydrous 
piceus. 

Larven findes i vegetationsfyldte, stillestaaende ferske 
Vande. Den er et glubsk Rovdyr, der lever af alle Slags 
Insektlarver (ogsaa af sin egen Art), af skalbærende Fersk- 
vandssnegle, Fiskeyngel og Haletudser. Den kan svømme 
— om ikke særlig godt — dels ved at bruge Benene, dels 
ved at bugte Kroppen op og ned som en Igle. 

Æggene aflægges i Grupper paa 60—70 i en afrundet 
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ca. 24 mm lang Ægkapsel, der har gulbrun Vertikalplade 
og Mast; denne sidste, der staar mer eller mindre vinkel- 
ret paa Kapslens Længdeaxe, varierer i Størrelse fra 5 til 
30 mm Længde. Ægkapslen svømmer frit om paa Vandet, 
dækket af et løstsiddende, vissent Blad, lidt Andemad 
eller lign. (Fig. 5 N, O). 

BuppenæderthvilerkikentElulerejordentmnærkvandet 
er først snehvid, men bliver senere mørkere. Bagvingerne 
er delvis synlige ovenfra. Paa Hovedets Overside kun 1 
Par supraorbitale Styli. Pronotum med 3 lange, kraftige, 
bagudbøjede Styli siddende paa smaa Knuder i hvert For- 
hjørne, 8 meget smaa Styli langs Bagranden og nogle faa 
inde paa Fladen. Baade Meso- og Metanotum med en Sty- 
lus påa hver Side. 1.—7. Bagkropsled hver med en Tvær- 
række af 4 Styli, hvoraf de yderste er størst og sidder 
påa smaa Knuder; desuden har 2.—7. Led en lille Stylus 
paa Pleuren. 8. Bagkropsled med 2 Rygstyli paa hver 
"Side, hver anbragt paa en lille Knude. Cerci lange, tvær- 
ringede eller -rynkede, noget divergerende, i Spidsen be- 
sat med fine Kitinskæl og ved Basis med en kort Spore. 
Længde 25 mm. (Fig. 6 M, T). 

IEEE Teens (Eris S 0) For PT EF rr mu ses 

DeR2PArteruderfikker er til fatskelne fra hinanden; er 

skiddengraa til sodbrune baade paa Ryg og Bug, med de 

haardere Partier sorte. Længde 60 mm. 
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